
Prefeitura Municipal de Varginha
 REPUBLICAÇÃO Edital de Abertura de Concurso Público nº 01/2011

   
A Prefeitura Municipal de Varginha /MG, no uso de 
suas  atribuições  legais,  estabelece  normas  para  a 
realização  de  Concurso  Público  para  provimento  dos 
cargos atualmente vagos, dos que vagarem e dos que 
forem  criados  durante  o  prazo  de  validade  deste 
Concurso em seu quadro efetivo, em consonância com 
as  disposições  constitucionais  referentes  ao  assunto, 
Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais (nº 05/2007, alterada pela nº 04/2008 e 
nº 08/2009) e Legislação Municipal (em especial com a 
Lei Orgânica Municipal; Regime Jurídico; Estatuto dos 
Servidores), conforme dispões este Edital.

O  Prefeito  Municipal  no  uso  de  suas  atribuições, 
determina  a  Republicação  do  referido  Edital,  com as 
alterações  necessárias,  tendo  em  vista  o 
descumprimento  do contrato  anteriormente firmado,  e 
para  melhor  adequação  às  normas  legais,  sendo  o 
processo  realizado  agora  sobre  responsabilidade  da 
empresa Reis & Reis Auditores Associados.

O Presente Edital substitui sob todas as formas, o 
edital  publicado  em  29  de  setembro  de  2011  e 
retificações posteriores.

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Concurso Público será regido por este Edital, por 
seus  anexos  e  eventuais  retificações,  e  será 
organizado  pela  empresa  REIS  E  REIS 
AUDITORES  ASSOCIADOS,  sediada  à  Rua  da 
Bahia,  nº  1004  –  Conjunto  904  –  Centro  –  Belo 
Horizonte  –  MG  –  CEP  30160-011,  TELEFONE 
(31)3213-0060.  Horário  de  expediente:  9:00  às 
12:00 e 13:00 às 17:00h.

1.2 Os  cargos,  vagas,  qualificação  mínima  exigida, 
valor  da  taxa  de  inscrição  e  vencimento  são  os 
constantes do anexo I deste Edital.

1.3 As atribuições dos  cargos  oferecidos constam do 
anexo  VI  do  presente  edital  e  da  legislação 
municipal pertinente.

1.4 O  Cronograma  de  Concurso  é  o  constante  do 
anexo  III deste  Edital,  cujas  datas  deverão  ser 
rigorosamente  respeitadas,  salvo  por  motivo  de 
força maior.

1.5 O extrato do edital será publicado no Órgão Oficial 
do Município, e em Jornal de Grande Circulação e 
nos 

sites www.reisauditores.com.br e www.varginha
.mg.gov.br.

1.6 Os  meios  oficiais  de  divulgação  dos  atos  deste 
concurso  são:  O  Órgão  Oficial  do  Município  de 
Varginha, o quadro de avisos da sede da Reis e 
Reis  em  Varginha/MG  e  os  sites 
www.reisauditores.com.br e www.varginha.mg.g
ov.br.

1.7 Cabe  ao  candidato  informar-se  sobre  quaisquer 
retificações,  resultados,  julgamento  de recursos  e 
quaisquer  outros  atos ocorridos  através  dos sites 
www.reisauditores.com.br e www.varginha.mg.g
ov.br.

1.8 É  de  responsabilidade  exclusiva  do  candidato  o   
acompanhamento  das  etapas  deste  Concurso 
Público  através  dos  sites 
www.reisauditores.com.br e 
www.varginha.mg.gov.br     e do quadro  de avisos   
da sede da Reis e Reis em Varginha/MG

1.9 Toda  menção  a  horário  neste  Edital  terá  como 
referência o horário de Brasília.

1.10 O  prazo  de  validade  do  presente  Concurso 
Público é de 02 (dois) anos, contados da data da 
homologação  do  resultado  final,  podendo  ser 
prorrogado por  uma única vez,  por  igual  período, 
mediante ato do Prefeito Municipal.

1.11 Este  Concurso  Público  será  coordenado  pela 
Comissão  Especial  para  Fiscalização  e 
Acompanhamento  do  Concurso  Público,  instituída 
através da Portaria 9.176/2011 de 10.08.2011.

II - DO REGIME JURÍDICO E DO LOCAL DE 
TRABALHO

2.1 - O regime jurídico único dos servidores públicos 
do  MUNICÍPIO  DE  VARGINHA/MG  é  o 
Estatutário, instituído pela Legislação Municipal.

2.2 Local de Trabalho: Município de Varginha - MG, 
conforme necessidade da administração.

(O  horário  e  o  local  de  trabalho  dos  candidatos 
nomeados serão determinados pela Administração 
Municipal  à luz dos interesses e necessidades da 
mesma). 
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III - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

3.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado ou a quem for 
deferida a igualdade nas condições previstas no § 1º do 
artigo 12 da Constituição Federal e do Decreto Federal 
nº 72.436/72;

3.2 - Estar ciente que deverá possuir, na data da posse, 
a  qualificação  mínima  exigida  para  o  cargo  e  a 
documentação determinada nos itens 9.13 à 9.15 deste 
Edital.

3.3 -  Conhecer e estar de acordo com as exigências 
contidas no presente Edital.

IV - DAS INSCRIÇÕES

4.1 – DISPOSIÇÕES INICIAIS:

4.1.1  As  inscrições  poderão  ser  feitas 
PRESENCIALMENTE, ou pela internet conforme itens 
4.2  e  4.5,  respectivamente.  Não  serão  admitidas 
inscrições diferentes das definidas nos itens 4.2 e 4.5.

4.2 DA INSCRIÇÃO PRESENCIAL

4.2.1. Período: 23/01/2012 a 10/02/2012           (exceto 
sábados, domingos e feriados). De 9:00 às 11:00 e 
de 13:00 às 17:00 horas

4.2.2.  Locais  destinados  a  realizações  das 
inscrições: Escritório da Reis & Reis em Varginha – 
Av.  Rui  Barbosa,  200  –  Centro  –  Varginha/MG. 
(MICROMIX)

4.3   O  candidato,  ao  conferir  o  requerimento  de 
inscrição, automaticamente declara que preenche todos 
os  requisitos  constantes  dos  atos  disciplinadores  do 
Concurso  Público  e  que  está  ciente  dos  critérios 
exigidos para a investidura no cargo escolhido.

4.4. No ato da inscrição será emitido boleto bancário, a 
ser  pago  pelo  candidato  nas  agências  bancárias 
correspondentes.

4.5 – DA INSCRIÇÃO VIA INTERNET:

α) Será  admitida  a  inscrição  via  INTERNET,  no 
endereço http://www.reisauditores.com.br, solicitada 
a partir das 09:00 horas do dia  23/01/2012  até às 
16:00  horas  do  dia  10/02/2012 (horário  oficial  de 
Brasília/DF),  desde  que  efetuado  seu  pagamento 

até o dia 10/02/2012 através de “Boleto Bancário” 
em nome da Prefeitura Municipal  de Varginha,   a 
ser  emitido  após  o  preenchimento  e  envio  do 
formulário  eletrônico  de  inscrição  no  endereço 
www.reisauditores.com.br.

β) A  inscrição  efetuada  via  internet  somente  será 
validada  após  a  constatação  do  pagamento  do 
boleto  bancário referente  a  taxa  de   inscrição 
dentro do prazo estabelecido por parte do banco.

χ) Não  serão  considerados  válidos  pagamentos  do 
boleto  após  o  prazo  do  seu  vencimento  ou  com 
valores divergentes.

δ) A única forma de pagamento da taxa de inscrição é   
através de   “Boleto Bancário”  .  

ε) O  candidato,  ao  conferir  e  enviar  a  ficha  de 
inscrição,  automaticamente  declara  que  preenche 
todos  os  requisitos  constantes  dos  atos 
disciplinadores  do  Concurso  Público,  e  que  está 
ciente dos critérios exigidos para a investidura no 
cargo escolhido.

φ) É  de  responsabilidade  exclusiva  do  candidato, 
observar  os  dias  e  horários  da  rede  bancária 
credenciada,  para  o  pagamento  da  taxa  de 
inscrição.

γ) Não serão acatadas inscrições cujo pagamento do 
valor  da  inscrição  tenha  sido  efetuado  em 
desacordo  com  as  opções  oferecidas  no  ato  do 
preenchimento da inscrição via  internet,  seja  qual 
for o motivo alegado.

η) A  Reis  &  Reis  Auditores  Associados  não  se 
responsabiliza  por  inscrições  via  internet  não 
recebidas  por  motivos  de  ordem  técnica  dos 
computadores,  falhas  de  comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como  outros  fatores  de  ordem  técnica  que 
impossibilitem a transferência dos dados, salvo por 
culpa exclusiva da instituição organizadora, ou pelo 
descumprimento das instruções para inscrição via 
internet constante neste Edital.

4.6  –  ISENÇÃO  DE  PAGAMENTO  DA  TAXA  DE 
INSCRIÇÃO:

4.6.1. Considerando  os  princípios  fundamentais 
estabelecidos na Constituição da República Federativa 
do  Brasil  de  1988,  o  candidato  de  baixa  renda  ou 
desempregado,  que  seja  capaz  de  comprovar 
insuficiência  de  recursos  financeiros,  em  razão  de 
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limitações de ordem financeira, e desde que não possa 
arcar com o pagamento da taxa de inscrição sem que 
comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá 
requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição.

4.6.2.  A  caracterização  da  hipossuficiência  está 
condicionada  à  declaração  expressa  do  candidato, 
RESPONDENDO  CIVIL  E  CRIMINALMENTE  PELO 
SEU TEOR.

4.6.3 O candidato abrangido pelo Decreto nº 6593 de 
02/10/2008 que regulamenta o art.11 da Lei nº 8112 de 
11/12/1990, que dispõe sobre a isenção do pagamento 
da  taxa  de  inscrição  em  concursos  públicos  e 
processos  seletivos  poderá  requerer  a  isenção  do 
pagamento  da  taxa  de  inscrição,  exclusivamente  nos 
dias 23 E 24/01/2012, de acordo com o item 4.6.

4.6.4 –  O formulário  de pedido  de  isenção conforme 
Anexo VII deste Edital, também estará disponível para 
impressão  na  página  eletrônica 
www.reisauditores.com.br.

4.6.5. Para requerer a isenção do pagamento da taxa 
de inscrição o candidato deverá:

I. estar  inscrito  no  Cadastro  Único  para  Programa 
Sociais do Governo Federal – CADÚnico, de que trata o 
Decreto nº 6.135 de 26/06/07;

II. ser membro de família de baixa renda, nos termos do 
Decreto nº 6.135 de 26/06/07;

III.  preencher  no  formulário  de  pedido  de  isenção  o 
Número  de  Identificação  Social  –  NIS,  atribuído  pelo 
CADÚnico;

IV. apresentar cópia da carteira de identidade, cartão do 
benefício e páginas da carteira de trabalho contendo a 
última informação sobre trabalho;

V.  declarar  que  atende  à  condição  estabelecida  no 
Inciso II deste item.

4.6.6.  A  Prefeitura  Municipal  de  Varginha/MG e/ou  a 
Reis e Reis Auditores Associados consultará ao órgão 
gestor do CADÚnico para confirmar a veracidade das 
informações prestadas pelo candidato.

4.6.7.  A declaração falsa  sujeitará  o  candidato  às 
sanções  previstas  em  lei,  aplicando-se,  ainda,  o 
disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 
83.936, de 06/09/79.
4.6.8 O formulário de pedido de isenção devidamente 
preenchido  e  assinado  e  a  cópia  da  Carteira  de 
Identidade poderão ser:

a)  Protocolados  pessoalmente  –  Avenida  Rui 
Barbosa, 200 - Centro ou  enviados via  Correios com 
AR por meio de SEDEX, para Reis e Reis  Auditores 
Associados  –  Rua  da  Bahia  1004 –  Conjunto  904  – 
Centro  –  Belo  Horizonte  –  MG  CEP  30160-011,  no 
prazo estabelecido nos dias 23 e 24/01/2012.

4.6.9.  O formulário de pedido de isenção, juntamente 
com  a  cópia  da  Carteira  de  Identidade  deverão  ser 
entregues  pessoalmente  ou  por  intermédio  de 
procurador  ou  via  Correios  com  AR  por  meio  de 
SEDEX,  em  envelope  fechado  contendo,  na  face 
frontal,  os  seguintes  dados  de  encaminhamento: 
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Varginha-
MG – Ref. Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição.

4.6.10.  Cada  candidato  deverá  encaminhar 
individualmente seu formulário, sendo vedado o envio 
de  formulários  de  mais  de  um  candidato  no  mesmo 
envelope.

4.6.11.  Não  será  aceita  a  solicitação  de  isenção  do 
pagamento  da  taxa  de  inscrição  via  fax  e/ou  correio 
eletrônico.

4.6.12.Não será concedida a isenção do pagamento da 
taxa de inscrição ao candidato que:

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c)  pleitear  a  isenção  instruindo  o  pedido  com 
documentação  incompleta,  não  atendendo  o  disposto 
no item 4.6.
d) não observar o prazo estabelecido no item 4.6.3.
e)  apresentar  documentos  ilegíveis  ou  preenchidos 
incorretamente.
4.6.13.  O deferimento ou indeferimento da solicitação 
do  pedido  de  isenção  de  pagamento  da  taxa  de 
inscrição  do  candidato  será  publicado  no  Quadro  de 
Avisos da Sede da Reis e Reis em  Varginha/MG e nos 
sites  www.reisauditores.com.br e 
www.varginha.mg.gov.br  ,   a partir das 16 horas do dia 
31/01/2012.

4.6.14.O candidato cuja isenção do pagamento da taxa 
de  inscrição  for  deferida  estará  automaticamente 
inscrito neste concurso.

4.6.15.  O candidato que tiver o pedido de isenção do 
pagamento  da  taxa  de  inscrição  indeferido  poderá 
efetuar sua inscrição conforme o disposto no item 4 e 
seus subitens.
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4.6.16.  Caberá  recurso  contra  o  indeferimento  da 
isenção do pagamento da taxa de inscrição nos dias 01 
e 02/02/2012 da seguinte forma:

a)  Protocolado  pessoalmente  -  Avenida  Rui  Barbosa, 
200 - Centro ou enviado via Correios com AR por meio 
de SEDEX, para a Reis e Reis Auditores Associados – 
Rua da Bahia  1004 – Conjunto 904 – Centro  – Belo 
Horizonte – MG CEP 30160-011.

4.6.17. Os  recursos  deverão  ser  entregues 
pessoalmente,  por  intermédio  de  procurador  ou  via 
correios  em  envelope  fechado,  no  período  recursal, 
conforme o disposto no item 4.6.16 alínea a , contendo 
externamente, em sua face frontal, os seguintes dados 
–  Ref  -  Concurso  Público  da  Prefeitura  Municipal  de 
Varginha - MG, Indeferimento da Isenção da Taxa de 
Inscrição, nome completo, identidade e cargo.

4.6.18.  A  decisão  relativa  ao  deferimento  ou 
indeferimento do recurso será publicada no Quadro de 
Avisos da Sede da Reis e Reis em  Varginha - MG  e 
nos  sites  www.reisauditores.com.br e 
www.varginha.mg.gov.br, a partir das 16 horas do dia 
07/02/2012.

3.7 – DOS DEFICIENTES FÍSICOS.

4.7.1 Serão  reservadas  a  candidatos  portadores  de 
deficiência, 5% (cinco por cento) das vagas separadas 
por cargo, nos termos do art. 37, § 1º e 2º do Decreto 
Federal nº 3.298, de 20/12/1999 e Decreto Federal nº 
5296 de 02/12/2004, que regulamenta a Lei Federal nº 
7.853/89, e Legislação Municipal, conforme indicado no 
ANEXO I, observada a exigência de compatibilidade 
entre a deficiência e as atribuições do cargo, a ser 
aferida  em  perícia  médica  oficial,  quando  dos 
exames pré-admissionais.

4.7.1.1 Para pleno atendimento ao subitem 4.7.1 no que 
diz  respeito  ao  arredondamento,  considerando que  a 
Lei Municipal não vislumbra tal assunto, na hipótese de 
aplicação do percentual resultar em número fracionado, 
a  fração  será  arredondada  para  o  primeiro  número 
inteiro  subseqüente,  sendo  que  o  resultado  da 
aplicação  dessa  regra  deve  ser  mantido,  sempre, 
dentro dos limites mínimo de 5% (cinco por cento) e 
máximo de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas 
conforme Legislação vigente, regendo-se a disputa pela 
igualdade de condições, atendendo assim, ao princípio 
da  competitividade orientada  pelo  Supremo  Tribunal 
Federal por meio do Senhor Ministro Marco Aurélio no 
documento  MS 26.310-5/DF  -  Relator  Ministro  Marco 
Aurélio – DJ 31.10.2007.

4.7.1.2 –  Caso  surjam  novas  vagas  no  decorrer  do 
prazo de validade do presente Concurso Público,  5% 
(cinco por cento) delas serão igualmente reservadas 
para candidatos portadores de deficiência, devidamente 
aprovados.

4.7.2 – LAUDO MÉDICO

4.7.2.1 O  candidato  portador  de  deficiência,  após 
efetuar inscrição, deverá enviar Laudo Médico citado no 
subitem 4.7.3 juntamente com cópia simples da Carteira 
de Identidade, por SEDEX com aviso de recebimento, 
ou protocolar  junto  à Empresa Reis e Reis Auditores 
Associados –, Rua da Bahia, 1004 – Conj.904 – Centro 
– Belo  Horizonte /MG, CEP 30160-011.  A data limite 
para postagem ou protocolo do Laudo Médico é o dia 
10/02/2012.

4.7.2.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato, 
observar  os  dias  e  horários  de  funcionamento  dos 
Correios, para envio da documentação.

4.7.2.3 Considera-se  pessoa  portadora  de  deficiência 
aquela que se enquadra nas categorias discriminadas 
no art.4º do decreto nº 3298/1999 e suas alterações.

2.3O  candidato  deverá  apresentar  um  laudo 
médico (ORIGINAL) ou cópia autenticada em cartório, 
emitido  há  no  máximo  3  (três)  meses  da  data  de 
encerramento das inscrições e deverá dispor  sobre a 
espécie  e  o  grau  ou  nível  da  deficiência  da  qual  o 
candidato  é  portador,  com  expressa  referência  ao 
código  correspondente  de  Classificação  Internacional 
de Doença – CID, bem como o enquadramento previsto 
no Art. 4º do Decreto Federal nº 3298/99, alterado pelo 
Decreto Federal nº 5.296/2004.

4.7.3.1 O laudo médico (original ou cópia autenticada) 
terá validade somente para este concurso público e não 
será  devolvido,  assim  como  não  serão  fornecidas 
cópias desse laudo
2.4 O candidato portador de deficiência que, no ato 
da  inscrição,  não  declarar  essa  condição  e/ou  não 
apresentar o Laudo Médico no prazo estabelecido, não 
concorrerá  as  vagas  reservadas  para  candidatos 
portadores de deficiência.
2.5 Caso  o  candidato  não  realize  a  inscrição  de 
acordo  com  o  disposto  no  item  4.7,  não  será 
considerado  como portador  de  deficiência,  apto  para 
concorrer  às  vagas  reservadas,  mesmo  que  tenha 
assinalado tal opção no Formulário de Inscrição. 
2.6 Quando  da  convocação  para  o  exame  pré-
admissional,  será eliminado da lista de portadores de 
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deficiência o candidato cuja deficiência, assinalada no 
Formulário de Inscrição, não se confirme.

2.7 Não  serão  considerados  como  deficiência  os 
distúrbios  de  acuidade  visual  passíveis  de  correção 
simples  do  tipo  miopia,  astigmatismo,  estrabismo  e 
congêneres. 
2.8 Ao ser convocado, o candidato deverá 
submeter-se à Perícia Médica indicada pela Prefeitura 
Municipal  de Varginha/MG, que terá  a  assistência  de 
equipe  multiprofissional,  que  confirmará  de  modo 
definitivo  o  enquadramento  de  sua  situação  como 
portador de deficiência e a compatibilidade com o cargo 
pretendido.
4.7.9 A  não  caracterização  de  deficiência  ou  o  não-
comparecimento  à  perícia  médica,  acarretará  a 
exclusão  do  candidato  da  listagem  relativa  aos 
portadores  de  deficiência,  permanecendo  listado 
apenas na classificação da ampla concorrência.
4.7.10 A análise dos aspectos relativos ao potencial de 
trabalho  do  candidato  portador  de  deficiência 
obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 
20/12/1999, artigos 43 e 44.
4.7.11  A  avaliação  do  potencial  de  trabalho  do 
candidato portador de deficiência, frente às rotinas do 
emprego,  será  realizada  pela  Prefeitura  Municipal  de 
Varginha/MG, através de equipe multiprofissional. 
4.7.12 A  equipe  multiprofissional  emitirá  parecer 
observando:  a)  as  informações  prestadas  pelo 
candidato  no  ato  da  inscrição;  b)  a  natureza  das 
atribuições  e  tarefas  essenciais  do  emprego  a 
desempenhar;  c)  a  viabilidade  das  condições  de 
acessibilidade  e  as  adequações  do  ambiente  de 
trabalho na execução das tarefas; d) a possibilidade de 
uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios 
que habitualmente utilize; e e) o CID e outros padrões 
reconhecidos nacional e internacionalmente.

4.7.13 A  equipe  multiprofissional  avaliará  a 
compatibilidade  entre  as  atribuições  do  cargo  e  a 
deficiência do candidato também durante o período do 
estágio Probatório. 

4.7.14  Não  havendo  candidatos  aprovados  para  as 
vagas reservadas aos portadores de deficiência, estas 
serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita 
observância da ordem de classificação. 

4.7.15 As  pessoas  portadoras  de  deficiência, 
resguardadas  as  condições  especiais  previstas  no 
Decreto Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso 
em igualdade de condições com os demais candidatos, 
no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e 
aos  critérios  de  aprovação,  ao  horário  e  ao  local  de 

aplicação  das  provas  e  à  nota  mínima  exigida  para 
todos os demais candidatos. 

4.7.16 Os  candidatos  portadores  de  deficiência,  se 
aprovados  no  Concurso  Público,  terão  seus  nomes 
divulgados  na  lista  final  dos  aprovados  e  em lista  à 
parte.

4.7.17 – O candidato portador de deficiência que não 
realizar a inscrição conforme as instruções constantes 
na cláusula 4.7, perderá o direito a concorrer à reserva 
de vagas referida no item 4.7.1.

4.7.18 –  Será  divulgada  através  dos  sites 
www.reisauditores.com.br e www.varginha.mg.gov.
br ,  a  relação  dos  candidatos  que  tiveram  as  suas 
inscrições  e/ou  pedido  de  tratamento  diferenciado 
deferidos.

4.8 – DEFERIMENTO DOS REQUERIMENTOS DE 
INSCRIÇÃO

A partir das 16 horas do dia 15/02/2012  o candidato 
deverá conferir  no Quadro de Avisos da Sede da Reis 
e  Reis  em   Varginha  -  MG e/ou  nos  sites 
www.reisauditores.com.br e www.varginha.mg.gov.
br,  se  fora  deferido  seu  requerimento  de  inscrição. 
Caso haja qualquer irregularidade, o candidato deverá 
entrar  em contato  com o Serviço  de Atendimento  ao 
Candidato, pelo telefone (31) 3213-0060, para verificar 
o  ocorrido,  e  solicitar  a  correção,  se  for  o  caso,  ou 
protocolar/ enviar via SEDEX,  recurso junto à Sede da 
Reis  e  Reis  Auditores  Associados  na  cidade  de 
Varginha,  ou encaminhados à Reis e Reis Auditores 
Associados, nos dias 16 e 17/02/2012.

4.9 OUTRAS  INFORMAÇÕES  SOBRE  AS   
INSCRIÇÕES:

3.1 As solicitações de condições especiais para a 
realização da prova serão atendidas obedecendo aos 
critérios de viabilidade e de razoabilidade e deverão ser 
solicitadas  por  escrito  até  o  dia  10/02/2012. O 
requerimento  indicando  claramente  as  condições 
especiais necessárias poderá ser protocolado na Sede 
da  Reis  e  Reis  Auditores  Associados  à  Av.  Rui 
Barbosa, 200 – Centro Varginha/MG  ou enviado, via 
SEDEX com A.R, para o escritório da empresa Reis e 
Reis  Auditores  Associados,  com endereço  à  Rua  da 
Bahia,  1004 – conj.  904  Centro   Belo Horizonte/MG 
CEP. 30160-011.
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3.2 Não  haverá,  sob  qualquer  pretexto,  inscrição 
provisória ou condicional.

3.3 Não serão recebidas inscrições por via postal, 
fac-símile ou condicional, sob qualquer pretexto, fora do 
prazo estabelecido ou que não atenda rigorosamente 
às disposições contidas neste edital.

3.4 Não  serão  aceitas  inscrições  contendo  dados 
incompletos.

3.5 O  candidato  poderá  concorrer  a  apenas  um 
cargo.

3.6 Em caso de inscrições pela  INTERNET,  caso 
seja feita mais de uma inscrição pelo mesmo candidato, 
será considerada a última inscrição efetuada que tenha 
sido pago o boleto bancário.

3.7 Será automaticamente cancelada a inscrição na 
hipótese de pagamento mediante cheque sem 
provisão de fundos, ou a não compensação do 
cheque  por  qualquer  outro  motivo  e  a  que 
tempo for.

3.8 Os valores  de  inscrição  pagos em desacordo 
com  o  estabelecido  neste  Edital  não  serão 
devolvidos.

3.9 Efetivado o pagamento da inscrição, não serão 
aceitos  pedidos  para  alteração  de  cargo,  sob 
hipótese alguma, portanto,  antes de efetuar o 
pagamento  da  taxa  de  inscrição,  o  candidato 
deverá verificar atentamente o código do cargo 
escolhido.

3.10 No dia da realização das provas, na hipótese de 
o nome do candidato não constar das listagens 
oficiais  relativas  aos  locais  de  prova 
estabelecidos no Edital de Convocação, a Reis 
e  Reis  Auditores  Associados  procederá  a 
inclusão  do  referido  candidato,  através  de 
preenchimento  de  formulário  específico 
mediante  a  apresentação  do  comprovante  de 
inscrição.

4.9.10.1  A  inclusão  de  que  trata  o  item  4.9.10 será 
realizada de forma condicional e será confirmada pela 
Reis  e  Reis  Auditores  Associados,  na  fase  de 
Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se 
verificar a pertinência da referida inclusão.

4.9.10.2  Constatada a improcedência  da inscrição  de 
que  trata  o  item  4.9.10,  a  mesma  será  cancelada, 
independentemente  de  qualquer  formalidade, 
considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

4.10 Não haverá devolução da quantia paga a título de 
inscrição,  salvo  em  caso  de  não  realização  do 
concurso, ou alteração de regra editalícia relacionada a 
data de prova, alteração de cargos, ou qualquer outro 
quesito  que  interfira  no  interesse  do  candidato  em 
participar do certame, por ordem da Sede da Prefeitura 
Municipal  de Varginha/MG que fará  a devolução da 
quantia  paga  a  título  de  inscrição,  no  prazo  de  30 
(trinta)  dias  úteis após  o  comunicado  oficial  de 
cancelamento/alteração disponibilizado  nos  sites 
www.reisauditores.com.br e 
www.varginha.mg.gov.br,  onde  divulgará  os 
procedimentos  para o  ressarcimento do valor  pago  a 
título de inscrição no primeiro dia após o comunicado 
oficial. 

4.11 A inscrição do candidato implicará a aceitação das 
normas para o concurso público contidas neste edital.

4.12 A  declaração  falsa  ou  inexata  dos  dados 
constantes no requerimento de inscrição, bem como a 
apresentação de documentos ou informações falsas ou 
inexatas,  implicará  no  cancelamento  da  inscrição  e 
anulação  de todos  os  atos  decorrentes,  em qualquer 
época, após processo administrativo em que se garanta 
os princípios do contraditório e ampla defesa.

V – DAS PROVAS
O  Concurso  Público  constará  de  provas  Objetiva  de 
Múltipla Escolha para todos os cargos e Prática para os 
definidos neste edital, e inclui-se Prova de Títulos para 
os  cargos  de  Nível  Superior.  Os  tipos  de  provas 
objetivas de múltipla escolha e peso de cada matéria, 
para  cada  cargo  são  os  dispostos  no  ANEXO  II  do 
presente Edital.

5.1  As  Provas  Objetivas  de  Múltipla  Escolha,  de 
caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas 
para todos os cargos e terá duração máxima de 4 
(quatro)  horas,  nesta  incluído  o  tempo  para 
distribuição  e  orientações  sobre  as  provas  e  o 
preenchimento  da  Folha  de  Respostas.  A  prova 
objetiva  de  múltipla  escolha  será  realizada no 
dia 03/03/2012 - SÁBADO.

5.1.1 O candidato somente poderá retirar-se do local 
de realização das provas, depois de decorridos 
60  minutos  do  efetivo  horário  de  início  das 
provas.

5.1.2 O  conjunto  das  Provas  Objetivas  de  Múltipla 
Escolha para todos os cargos será composto de 
50  (cinquenta)  questões,  com  04  (quatro) 
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opções  de  respostas  cada,  valendo  2  pontos 
cada, no total de 100 pontos.

5.1.3 Os tipos de provas objetivas de múltipla escolha 
e peso de cada matéria de todos os cargos são 
os dispostos no ANEXO II.

5.1.4 Será  aprovado  o  candidato  que  totalizar  o 
mínimo de 50% (cinquenta por cento) do total 
geral  de  pontos  do  conjunto  das  Provas 
Objetivas de Múltipla Escolha.

5.1.5  O  candidato  que  não  pontuar  em  uma  das 
provas objetivas de múltipla escolha, definidas 
no  ANEXO  II,  estará  automaticamente 
eliminado do Concurso Público.

5.1.5.1  A cada questão da prova de múltipla escolha 
será atribuído um valor de 2,0 (dois) pontos para cada 
questão, totalizando 100 (cem) pontos.

5.1.5.2  A classificação geral dos candidatos será feita 
pela  soma  algébrica  das  notas  obtidas  em todos  os 
itens que a compõem.

5.1.6 O  Programa  de  Prova  para  as  questões  de 
múltipla escolha é o apresentado no  anexo V 
ao presente edital.

5.1.7.1 As Indicações Bibliográficas apresentadas são 
apenas sugestões, não implicando na obrigatoriedade 
de o conteúdo das provas ater-se apenas a elas.

5.1.7 No decorrer da prova, se o candidato observar 
qualquer  anormalidade  de  prova  trocada,  ou 
seja, lhe for entregue prova de outro cargo, ou 
anormalidade  gráfica,  relacionada  ao  tipo  de 
prova  a  que  se  submeteria  perante  o  cargo 
escolhido, deverá manifestar-se junto ao Fiscal 
de  Sala  que  consultará  a  coordenação  do 
concurso,  que  proporá  a  solução  imediata  e 
registrará ocorrência para posterior análise da 
banca examinadora.

5.1.8 Sempre  que  o  candidato  observar  qualquer 
anormalidade na prova,  como as descritas no 
item anterior deverá se manifestar no momento 
da prova,  sob pena de não poder apresentar, 
posteriormente, eventual recurso junto a banca 
examinadora.

5.1.9 Aos candidatos que por motivos religiosos não 
puderem realizar a prova no sábado no horário 
normal determinado, fica garantido o direito de 
realizar as provas após as 18 horas, desde que 
permaneçam  isolados  e  incomunicáveis, 
durante o período de realização do concurso, 
em  local  apropriado  determinado  pela 
Comissão do Concurso.

5.1.9.1 O  candidato  que  se  enquadrar  na  condição 
acima,  deverá  realizar  o  procedimento  definido  como 
Condições  especiais  para  realização  das  provas 
definido no item 4.9 do edital, como forma de garantia 
do seu direito.

5.2.  A  Prova  de  Títulos,  de  caráter  classificatório, 
somente  para  os  cargos  de  Nível  Superior,  será 
aplicada  aos  candidatos  aprovados  na  prova 
objetiva de múltipla escolha, e será valorizada em até 
10 (dez) pontos. Serão desconsiderados os pontos que 
excederem  a  este  limite,  obedecendo  ao  critério  de 
pontuação  estabelecido  no  item  5.2.4.  A  Prova  de 
Títulos  deverá  ser  protocolada  nos  dias  19  e 
20/03/2012.

5.2.1 Os  títulos deverão ser  postados pelo  candidato 
durante  o  período  das  inscrições,  em  envelope 
contendo  externamente  em  sua  face  frontal,  os 
seguintes  dados:  CONCURSO  PÚBLICO  - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA – Edital nº 
001/2011,  NOME  DO  CANDIDATO,  NÚMERO  DE 
INSCRIÇÃO E O CARGO PLEITEADO.

5.2.2. Os títulos, na forma do subitem 5.2.4, deverão ser 
protocolados pessoalmente – Avenida Rui Barbosa, 200 
ou postados via Correios, por SEDEX, dentro do prazo 
estabelecido,  para  a  sede  da  Reis  e  Reis  Auditores 
Associados,  à  Rua da  Bahia  1004  –  Conjunto  904  - 
Centro – BH – MG – CEP: 30160-011.

5.2.3 Os títulos deverão ser entregues juntamente com 
o  ANEXO  VIII preenchido  e  assinado  em  envelope 
contendo externamente em sua face frontal o nome do 
Concurso  Público,  o  cargo  e  os  dados  do  candidato 
(nome e nº de inscrição)

5.2.3.1- Quando o nome do candidato for diferente do 
constante  do  título  apresentado,  deverá  ser  anexado 
comprovante  de  alteração  do  nome  (certidão  de 
casamento ou outro documento de identificação).

Realização:
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5.2.4 Os  títulos  considerados  neste  concurso,  suas 
pontuações, o limite máximo por categoria e a forma de 
comprovação, são assim discriminados:

TÍTULO PONTUAÇÃO
Limite de 

certificados

Pós-Graduação 

(Lato Sensu)
02 PONTOS POR 

CERTIFICADO
02

MESTRADO
03 PONTOS POR 

CERTIFICADO
02

DOUTORADO
04 PONTOS POR 

CERTIFICADO
02

5.2.5 O  Curso  de  Aperfeiçoamento,  Especialização, 
Pós-Graduação (Lato Sensu), Mestrado ou Doutorado, 
será considerado desde que compatível  com o cargo 
optado pelo candidato,  concluído e que mencione no 
respectivo  certificado  a  carga  horária  correspondente 
descriminando as horas. Os títulos sem conteúdo e/ou 
sem carga horária não serão validados

5.2.6 Os  títulos  diploma  ou  certificado  deverão  ser 
apresentados  em  fotocópia  autenticada  em  cartório, 
expedido por instituição de ensino ou aperfeiçoamento 
de  Recursos  Humanos  reconhecidos  pelo  MEC  – 
Ministério da Educação e Cultura - e deverão se referir 
à  área  correspondente  ao  cargo  a  que  o  candidato 
tenha se inscrito.

5.2.7 Não serão considerados títulos de curso ainda em 
andamento; o mesmo deverá estar concluído até a data 
de protocolo do mesmo definida no edital.

5.2.8 Não  serão  aceitos  títulos  de  matérias  isoladas 
dentro  de  cursos  de  graduação,  pós-graduação, 
mestrado, doutorado ou cursos

5.2.9 Os documentos de cursos realizados em Língua 
Estrangeira,  somente  serão  considerados  quando 
traduzidos para a Língua Portuguesa.

5.2.10 Não serão pontuados títulos em decorrência de 
conclusão  de  graduação  e  relativos  cursos 
preparatórios  a  quaisquer  serviços  prestados, 
remunerados ou não, inclusive tempo de serviço público 
ou  privado,  estágios  ou  monitorias,  bem  como 
participação  em  cursos,  simpósios,  congressos,  etc, 
como docente, palestrante ou organizador.

5.2.11 Será  vedada,  após  entrega  dos  certificados, 
qualquer substituição, inclusão ou complementação;

5.2.12 Somente  serão  aceitos  e  avaliados  os  títulos 
entregues no prazo estabelecido.

5.2.13 Os  documentos  entregues  como  Títulos  não 
serão devolvidos aos candidatos.

5.2.14 Os  títulos  entregues  em  desacordo  com  o 
estabelecido não serão pontuados.

5.2.15 A avaliação dos títulos apresentados será feita 
pela comissão da banca examinadora da Reis e Reis 
Auditores Associados.

5.2.16 Não serão pontuados cursos de especialização, 
cujo o mesmo seja requisito na Escolaridade/Qualificaç
ão Mínima exigida para o cargo.

5.2.17 Candidatos classificados na prova objetiva para 
o cargo de Professor  II/Ed.Religiosa, deverão apresent
ar os títulos para classificação dentro dos grupos de priori
dade definidos nos requisitos para ingresso no cargo. 
Os títulos de especialização utilizados para este fim não 
serão pontuados.

5.2.18Todos os candidatos ao cargo de Professor PII/E
d. Religiosa aprovados na prova objetiva deverão apre
sentar cópia autenticada dos certificados de licenciatura 
e especialização para serem classificados de acordo co
m os grupos de prioridade conforme requisitos para ingr
esso no cargo. Os candidatos que não apresentarem es
tes Documentos serão desclassificados, ainda que apro
vados na Prova Objetiva visto a impossibilidade de efet
uar a classificação dentro dos grupos de prioridade, não
cabendo recurso desta decisão.

5.3 -  A  Prova  Prática,  de  caráter  eliminatório,  será 
aplicada somente aos candidatos aprovados na Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha, previstas para os cargos 
de  Oficial  de  Manutenção  de  Frota/Mecânico  de 
Veículos,  Oficial  de  Manutenção  de  Frota  / 
Eletricista,  Oficial  de  Serviços  Públicos/Armador, 
Borracheiro,  Carpinteiro,  Encanador,  Eletricista, 
Marceneiro,  Pedreiro,  Pintor,  Pintor  Letrista, 
Serralheiro,  Soldador,  Operador  de  Máquina  de 
Pintura, Mecânico de Veículos Pesados, Motorista, 
Operador de Veículos Pesados e Tratorista.

5.3.1  -  Os  candidatos  deverão  comparecer  ao  local 
designado  para  a  prova  prática  com  antecedência 
mínima  de  30  (trinta)  minutos,  munido  da  Carteira 
Nacional de Habilitação exigida para o cargo (Anexo I) 
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quando  for  o  caso,  e  original  do  documento  de 
identidade.

5.3.2  Somente  submeter-se-ão  à  prova  prática  os 
candidatos  aos  cargos  determinados,  desde  que 
aprovados na prova objetiva de múltipla escolha.

5.4 -  A Prova Prática para o cargo  Motorista constará 
de prática de direção em veículo -  Caminhão, definido 
pela Comissão Especial do Concurso e compatível com 
as  atividades  a  serem desempenhadas,  avaliada  por 
examinador  habilitado,  consumando  em  Laudo  de 
Avaliação Técnica, avaliando desta forma a capacidade 
prática do candidato  no exercício  e  desempenho das 
tarefas do cargo.

5.4.1 -  A Prova Prática para Motorista  será avaliada 
na  escala  de  0  (zero)  a  100  (cem)  pontos  e  será 
aprovado  o  candidato  que  obtiver,  no  mínimo,  50% 
(Cinqüenta  por  cento)  dos  pontos,  conforme  critérios 
preestabelecidos, separados por tipo de falta, a seguir:

I   – FALTA GRAVE MENOS     15     PONTOS     POR     FALTA  :  
- deixar de observar a sinalização da via, sinais 

de regulamentação, de advertência e indicação;
- exceder a velocidade indicada para a via;
- deixar de usar o cinto de segurança;
- perder  o  controle  da  direção  do  veículo  em 

movimento.

II  –  FALTA  MÉDIA  –  MENOS  7,5  PONTOS  POR 
FALTA:

- apoiar  o  pé  no  pedal  da  embreagem  com  o 
veículo engrenado e em movimento;

- interromper  o  funcionamento  do  motor  sem 
justa razão, após o início da prova;

- arrancar sem soltar o freio de mão;
- não colocar o veículo na área balizada em, no 

máximo, três tentativas.

III  –  FALTA  LEVE  –  MENOS  2,5  PONTOS  POR 
FALTA:

- provocar  movimentos  irregulares  no  veículo, 
sem motivo justificado;

- engrenar as marchas de maneira incorreta;
- não  ajustar  devidamente  os  espelhos 

retrovisores;
- usar incorretamente os instrumentos do painel.

5.6 -  A  Prova  Prática,  aplicada  aos  candidatos 
aprovados  na  Prova  Objetiva  de  Múltipla  Escolha, 
previstas para os cargos de Oficial de Manutenção de 
Frota/Mecânico de Veículos, Oficial de Manutenção 
de  Frota  /  Eletricista,  Oficial  de  Serviços 

Públicos/Armador,  Borracheiro,  Carpinteiro, 
Encanador, Eletricista, Marceneiro, Pedreito, Pintor, 
Pintor Letrista, Serralheiro,  Soldador, Mecânico de 
Veículos Pesados,constará de prática de manuseio de 
equipamentos,  materiais  e  ferramentas  próprias  da 
atividade,  onde  serão  observados  cuidados  com  a 
higiene,  segurança  do  trabalho,  riscos  de  acidentes, 
cuidados  e  tarefas  específicas  de  cada  atividade, 
consumando  em  Laudo  de  Avaliação  Técnica  a  ser 
elaborado  por  profissional  da  área,  devidamente 
contratado para este fim, que avaliará desta forma, a 
capacidade  prática  do  candidato  no  exercício  e 
desempenho das tarefas do cargo.

5.6.1  A Prova Prática dos cargos definidos acima será 
avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e 
será aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% 
(Cinqüenta por cento) dos pontos.

5.7 – DA PROVA PRÁTICA PARA OS CARGOS DE 
Operador  de  Máquina  de  Pintura,  Motorista, 
Operador  de  Veículos  Pesados  e  Tratorista,  será 
avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e 
será aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% 
(Cinqüenta  por  cento)  dos  pontos,  conforme  critérios 
preestabelecidos, separados por tipo de falta, avaliados 
da forma a seguir:

5.7.1 -  A Prova Prática para o cargo de Operador de 
Máquina de Pintura  constará de prática de direção e 
operação  em  máquina  de  sinalização  a  frio.  O 
candidato  será  avaliado  por  examinador  habilitado, 
incluindo  manuseio  do  equipamento,  materiais  e 
ferramentas  próprias  da  atividade,  onde  serão 
observados  cuidados  com  a  higiene,  segurança  do 
trabalho,  riscos  de  acidentes,  cuidados  e  tarefas 
específicas de cada atividade consumando em Laudo 
de  Avaliação  Técnica,  avaliando  desta  forma  a 
capacidade  prática  do  candidato  no  exercício  e 
desempenho das tarefas do cargo, separados por tipo 
de falta a seguir:

- Comandos de início e de paralisação dos trabalhos da 
Máquina;
- Manutenção da máquina em funcionamento;
- Manuseio e operação do equipamento;
- Funcionamento e domínio das funções da Máquina;
- Equipamentos de segurança e noções de higiene;

Observação:  Cada critério a ser observado vale 20,0 
(vinte) pontos

5.7.2 -  A Prova Prática para o cargo de Operador de 
Veículos  Pesados  constará  de  prática  de  direção  e 
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operação  em:  Motoniveladora  (Patrol),  e/ou 
Retroescavadeira.  O  candidato  será  avaliado  por 
examinador habilitado, incluindo manuseio e operação 
do equipamento, onde serão observados cuidados com 
a higiene, segurança do trabalho, riscos de acidentes, 
cuidados  e  tarefas  específicas  de  cada  máquina, 
consumando  em  Laudo  de  Avaliação  Técnica, 
avaliando  desta  forma  a  capacidade  prática  do 
candidato no exercício  e desempenho das tarefas do 
cargo, separados por tipo de falta a seguir:

- Segurar a Máquina no freio;
- Tranco;
- Manuseio e operação do equipamento;
- Funcionamento e domínio das funções da Máquina;
- Equipamentos de segurança e noções de higiene;

Observação:  Cada critério a ser observado vale 20,0 
(vinte) pontos.

5.7.3  –  A  Prova  Prática  para  o  cargo  de  Tratorista 
constará de prática de direção e operação em  Trator 
Agrícola. O  candidato  será  avaliado  por  examinador 
habilitado,  incluindo  manuseio  e  operação  do 
equipamento, onde serão observados cuidados com a 
higiene,  segurança  do  trabalho,  riscos  de  acidentes, 
cuidados  e  tarefas  específicas  de  cada  atividade 
consumando  em  Laudo  de  Avaliação  Técnica, 
avaliando  desta  forma  a  capacidade  prática  do 
candidato no exercício  e desempenho das tarefas do 
cargo, separados por tipo de falta a seguir:

- Segurar a Máquina no freio;
- Tranco;
- Manuseio e operação do equipamento;
- Funcionamento e domínio das funções da Máquina;
- Equipamentos de segurança e noções de higiene;

Observação:  Cada critério a ser observado vale 20,0 
(vinte) pontos

5.8 – O Teste de Aptidão Física avaliará a resistência 
e a força física dos candidatos por meio de dois testes: 
flexão de barra fixa e corrida de 12 minutos, definidos 
no  item  5.8.12.  Cada  teste  (flexão  de  barra  fixa  e 
corrida) será avaliado na escala de 0 (zero) a 100 (cem) 
pontos.

5.8.1 – A nota máxima do Teste de Aptidão Física será 
de  200  (duzentos)  pontos.  Os  candidatos  serão 
avaliados  de  acordo  com  o  definido  no  item  5.8.12 
deste Edital. A pontuação final será obtida mediante a 
soma das notas obtidas nos 2 (dois) testes previstos no 
item 5.8.12.

5.8.2 – Será considerado eliminado do Teste de Aptidão 
Física  e,  consequentemente,  eliminado  do  concurso 
público o candidato que:

5.8.3 –  a) não alcançar o mínimo de 20 (vinte) pontos 
em  cada  um  dos  testes; b)  não  comparecer  para  a 
realização dos testes;

5.8.4  –  O candidato  deverá,  quando da  convocação, 
providenciar  atestado  médico  expedido  por  órgão 
público ou privado de saúde, com finalidade específica 
para  participação  nos  testes  estipulados  no  presente 
edital.  Será  válido  apenas  o  atestado  emitido  no 
período de 45 dias anteriores à data marcada para a 
realização do Teste de Aptidão Física, obedecendo ao 
modelo  padrão  apresentado  no  Anexo  VII, 
comprovando  estar  o  candidato  em  pleno  gozo  de 
saúde  física  e  mental,  apto,  portanto,  para  ser 
submetido ao Teste de Aptidão Física.

5.8.5  –  O  candidato  deverá  comparecer  ao  local 
designado  para  o  Teste  de  Aptidão  Física  com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido do 
original  do  Atestado  Médico  e  original  do 
documento de identidade,  quando deverá assinar as 
duas  listas  de  presença  (uma  para  cada  teste),  sob 
pena de ser considerado ausente.

5.8.6  –  O  Teste  de  Aptidão  Física  tem  por  objetivo 
avaliar a resistência muscular e aeróbica do candidato, 
consideradas  indispensáveis  ao  exercício  das 
atividades  inerentes  aos  cargos  de ASP/Capinador, 
Gari, Obras diversas e Coletor de Lixo.  O Teste de 
Aptidão Física será aplicada aos candidatos aprovados 
na prova objetiva de múltipla escolha.

5.8.7 – O candidato deverá estar trajando, em todos os 
testes, vestimenta adequada para a prática de esportes, 
ou seja, basicamente, calção e camiseta, ou agasalhos, 
e calçando algum tipo de tênis.

5.8.9 –  Não haverá repetição na execução dos testes, 
exceto nos casos em que a banca examinadora concluir 
pela  ocorrência  de  fatores  de  ordem  técnica,  não 
provocados pelo candidato, que tenha prejudicado seu 
desempenho.

5.8.10 – O aquecimento e preparação para o teste são 
de responsabilidade do próprio candidato, não podendo 
interferir no andamento do concurso.

5.8.11  –  Em  caso  de  condições  climáticas  não 
favoráveis, a critério da banca examinadora, o Teste de 
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Aptidão Física poderá ser  cancelado ou interrompido, 
acarretando  o  adiamento  do  teste  para  nova  data, 
estipulada e divulgada, e os candidatos realizarão todos 
os testes novamente, desprezando-se os resultados já 
obtidos.

5.8.12 – O teste de Aptidão Física consistirá em Teste 1 
– corrida de 12 minutos, Teste 2 – Teste de Flexão de 
Barra

5.8.12.1   - TESTE 1 – CORRIDA DE 12 MINUTOS
O candidato deve percorrer, em uma pista de atletismo, 
ou em uma área demarcada, a maior distância possível, 
em 12 (doze) minutos, sendo permitido andar durante o 
teste.  O  teste  terá  início  pela  voz  de  comando 
"Atenção... Já!" e será encerrado por dois silvos longos 
de apito no 12º minuto. Aos 10 minutos de corrida, será 
emitido um silvo longo de apito para fim de orientação 
aos  candidatos.  O número  de  candidatos  por  bateria 
deverá ser estabelecido de forma a não causar prejuízo 
ao desempenho desses e não dificultar a contagem de 
voltas dadas, sendo a pontuação realizada conforme a 
Tabela -  anexo IX do presente Edital,  que diferencia 
critérios para homens e mulheres.

5.8.12.2 - TESTE 2 - TESTE DE FLEXÃO DE BARRA 
FIXA

a) MASCULINO
Os procedimentos para a execução do Teste de Barra 
Fixa para os candidatos do sexo masculino obedecerão 
aos aspectos a seguir:

-  ao  comando  “em  posição”,  o  candidato  deverá 
dependurar-se  na  barra  com  pegada  livre  e  braços 
estendidos,  podendo  receber  ajuda  para  atingir  esta 
posição,  devendo  manter  o  corpo  na  vertical  e  sem 
contato com o solo;
-  ao  comando  “iniciar”,  o  candidato  tentará  elevar  o 
corpo até que o queixo ultrapasse o nível da barra; em 
seguida,  estenderá  novamente  os  cotovelos  até  a 
posição inicial;
- o movimento é repetido tantas vezes quanto possível, 
sem limite de tempo;
- será contado o número de movimentos completados 
corretamente;
- não será permitido: movimentação adicional de quadril 
ou pernas como forma auxiliar na execução da prova; 
encostar os pés no chão durante o teste; utilizar luvas 
ou apoiar o queixo na barra;
-  caso  o  candidato  não  atinja  a  marca  mínima,  será 
permitida uma segunda tentativa;

A  pontuação do Teste  de  Barra  Fixa  masculino  será 
dada conforme tabela a seguir:

MASCULINO

Número de Flexões Pontos
De Zero a 1 0 eliminado
2 20 pontos
3 40 pontos
4 60 pontos
5 80 pontos
Igual ou superior a 6 100 pontos

b) FEMININO
Os procedimentos para a execução do Teste de Barra 
Fixa para as candidatas do sexo feminino obedecerão 
aos aspectos a seguir:

-  ao  comando  “em  posição”,  a  candidata  deverá 
dependurar-se na barra com pegada livre, mantendo os 
braços flexionados e o queixo acima da parte superior 
da  barra,  podendo  receber  ajuda  para  atingir  esta 
posição;
-  ao  comando  “iniciar”,  depois  de  tomada  a  posição 
inicial  pela  candidata,  o  fiscal  da  prova  inicia 
imediatamente a cronometragem do tempo, devendo a 
candidata  permanecer  na  posição;  o  fiscal  avisará  o 
tempo decorrido na execução;
- não será permitida movimentação adicional de quadril 
ou pernas como forma de auxiliar na execução da prova 
nem utilizar luvas ou apoiar o queixo na barra;
- não será permitido que a avaliada encoste os pés no 
chão durante o teste;
-  caso  a  candidata  não  atinja  a  marca  mínima,  será 
permitida uma segunda tentativa;

A pontuação do Teste de Barra Fixa feminino será dada 
conforme tabela a seguir:

FEMININO

Tempo em Suspensão Pontos
De 0 a 3 seg 0 eliminado
De 4 a 6 seg 20 pontos
De 7 a 9 seg 40 pontos
De 10 a 12 seg 60 pontos
De 13 a 15 seg. 80 pontos
Igual ou superior a 16 seg. 100 pontos

5.9 - Para a Avaliação de Aptidão Física, o candidato 

deverá:
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a) apresentar documento de identidade original; 

b)  apresentar–se  trajado  adequadamente,  com roupa 

própria e adequada à prática de atividades físicas ou 

desportivas; 

c) Levar garrafa com água para sua hidratação no 
decorrer dos exercícios;
d)  apresentar  o  atestado  médico  previsto  no 
subitem 5.8.5, deste Edital, sob as penas previstas 
no mesmo item editalício. 

5.10 – Não haverá repetição na execução de testes da 

Avaliação de Aptidão Física,  exceto nas hipóteses de 

fatores  de  ordem  técnica  não  provocados  pelo 

candidato, a critério da Coordenação do Concurso. 

5.11  -   Os  candidatos  que  não  forem habilitados  na 
Avaliação  de  Aptidão  Física,  serão  eliminados  do 
Concurso Público

VI – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
6.1 As  Provas  Objetivas  de  Múltipla  Escolha  serão 

realizadas  no  dia  03/03/2012,  no  município  de 
Varginha/MG,  em  locais  e  horários  que  serão 
divulgados  no  dia  27/02/2012,   no  Quadro  de 
Avisos da Sede da Reis e Reis em  Varginha - MG 
e  nos  sites 
www.reisauditores.com.br e www.varginha.mg.g
ov.br.

6.2 O  candidato  deverá  comparecer  ao  local  de 
realização das provas objetivas de múltipla escolha, 
com  no  mínimo,  30  (trinta)  minutos  de 
antecedência,  portando  documento  de  identidade 
original e caneta esferográfica azul ou preta, e só 
poderá ausentar-se do recinto de provas, depois de 
decorridos  60  (sessenta) minutos  do  início  das 
mesmas.

6.3 As  provas  objetivas  de  múltipla  escolha  terão 
duração  máxima  de  04  (quatro) horas  nesta 
incluído  o  tempo  para  distribuição  e  orientações 
sobre  as  provas  e  o  preenchimento  da Folha  de 
Respostas.

6.4 É  de  responsabilidade  exclusiva  do  candidato  a 
identificação  correta  de  seu  local  de  prova  e  o 
comparecimento  no  local,  data  e  horário 

determinado,  com  todos  os  custos  sob  sua 
responsabilidade.

6.5 O ingresso do candidato na sala onde se realizarão 
as  provas  objetivas  só  será  permitido  no  horário 
estabelecido,  mediante  a  apresentação  do 
Documento  de  Identidade  Oficial  (original), 
preferencialmente o usado na inscrição.

6.6 O  documento  de  identificação  deverá  estar  em 
perfeitas  condições,  de  forma  a  permitir,  com 
clareza,  a  identificação  do  candidato  e  sua 
assinatura. Não serão aceitos como documentos de 
identificação: CPF (CIC), certidões de nascimento, 
títulos  eleitorais,  carteira  de  motorista  (modelo 
antigo,  sem  foto),  carteira  de  estudante,  carteira 
funcional sem valor de identidade, nem cópias de 
documentos  de  identificação,  ainda  que 
autenticados,  ou  protocolos  de  entrega  de 
documentos.

6.7 Serão  considerados  documentos  de  identidade: 
carteiras  expedidas  pelos  Comandos  Militares, 
pelas  Secretarias  de  Segurança  Pública,  pelos 
Institutos  de  Identificação  e  pelos  Corpos  de 
Bombeiros  Militares;  carteiras  expedidas  pelos 
órgãos  fiscalizadores  de  exercício  profissional 
(ordens, conselhos, etc); Passaporte; Certificado de 
Reservista;  Carteiras  Funcionais  expedidas  por 
órgão  público  que,  por  lei  federal  valham  como 
identidade; Carteira de Trabalho; Carteira Nacional 
de Habilitação (somente com foto).

6.8 Caso  o  candidato  esteja  impossibilitado  de 
apresentar,  no  dia  da  realização  das  provas, 
documento  de  identidade  original,  por  motivo  de 
perda,  furto  ou  roubo,  deverá  apresentar 
documento  que  ateste  o  registro  da  ocorrência 
policial com data de no máximo 10 dias antes da 
data  de  realização  das  provas,  bem  como  outro 
documento que o identifique. Nesta ocasião poderá 
ser  submetido  a  identificação  especial, 
compreendendo  coleta  de  assinaturas  e  de 
impressão  digital  em  formulário  próprio  de 
ocorrências.

6.8.1 A  identificação  especial  poderá  ser  exigida  do 
candidato,  cujo  documento de identificação apresente 
dúvidas  relativas  à  fisionomia  e/ou  à  assinatura  do 
portador.

6.9 O  candidato  que  não  apresentar  documento  de 
identidade  oficial  original,  na  forma  definida  nos 
subitens  6.6,  6.7,  6.8  e  6.9 deste  Edital,  não 
poderá  fazer  as  provas  e  será  automaticamente 
eliminado do Concurso Público.
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6.10 Não  serão  realizadas  provas  fora  do  local, 

cidade,  data  e  horário  determinado,  salvo  por 
motivo de força maior.

6.11 Será  excluído  deste  Concurso  Público  o 
candidato que: faltar, chegar atrasado à prova, ou 
que,  durante  a  sua  realização,  for  colhido  em 
flagrante comunicação com outro candidato ou com 
pessoas  estranhas,  oralmente,  por  escrito  ou 
através  de  equipamentos  eletrônicos,  ou,  ainda, 
que  venha  a  tumultuar  a  realização  das  provas, 
podendo  responder  legalmente  pelos  atos  ilícitos 
praticados.

6.12 Não será permitido ao candidato permanecer no 
local  das  provas  objetivas  com  aparelhos 
eletrônicos ligados (bip, telefone celular, relógio do 
tipo  data  bank,  walkman,  agenda  eletrônica, 
notebook, palmtop, receptor, gravador etc.). Caso o 
candidato leve algum aparelho eletrônico, o mesmo 
deverá  estar  desligado  e  debaixo  da  carteira.  O 
descumprimento da presente instrução implicará na 
eliminação do candidato, caracterizando-se tal ato 
como tentativa de fraude.

6.13 É  expressamente  proibido  ao  candidato 
permanecer com armas no local de realização das 
provas, ainda que detenha o porte legal de arma, 
sob pena de sua desclassificação.

6.14 Não será  permitida,  durante  a  realização  das 
provas  objetivas,  a  comunicação  entre  os 
candidatos  nem  a  utilização  de  máquinas 
calculadoras  ou  similares,  anotações,  impressos, 
livros ou qualquer outro material de consulta.

6.15 Não  será  permitida  a  entrada  de  candidatos 
após o fechamento dos portões ou fora dos locais 
predeterminados,  salvo  por  decisão  justificada  da 
Comissão e da Coordenação do Concurso.

6.16 O candidato não poderá ausentar-se da sala de 
realização  das  provas,  sem  acompanhamento  de 
fiscal, após ter assinado a lista de presença.

6.17 A inviolabilidade das provas será comprovada 
no momento de rompimento do lacre dos envelopes 
de provas, na presença dos candidatos, dentro de 
cada sala de aplicação.

6.18 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao 
fiscal,  juntamente  com a  folha  de  respostas,  seu 
caderno de questões, exceto na situação em que 
concordar em manter-se em sala,  até 60 minutos 

antes do horário previsto para término das provas 
quando então poderá levar o caderno de provas. 

6.19.1 As provas serão disponibilizadas na INTERNET, 
juntamente com os gabaritos.
6.19 Serão  mantidos,  no  mínimo,  03  (três) 

candidatos dentro de sala, até que o último termine 
a prova.

6.20 Não haverá segunda chamada para as provas. 
O  não  comparecimento  a  quaisquer  das  provas 
resultará na eliminação automática.

6.21 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação 
do tempo previsto  para  aplicação das  provas  em 
virtude  de  afastamento  de  candidato  da  sala  de 
provas.

6.22 As provas objetivas serão corrigidas por meio 
de processamento eletrônico de leitura ótica.

6.23 As respostas das provas objetivas deverão ser 
transcritas a caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta  para a  Folha  de  Respostas,  que  é o  único 
documento  válido  para  correção  eletrônica.  Não 
haverá  substituição  da  Folha  de  Respostas, 
exceto  por  ocorrência  de  responsabilidade 
exclusiva  da administração ou da organização do 
concurso, sendo da responsabilidade exclusiva do 
candidato  os  prejuízos  advindos  de  marcações 
feitas incorretamente, emenda ou rasura, ainda que 
legível  e  serão  consideradas  ERRADAS,  as 
questões não assinaladas ou que contenham mais 
de  uma  resposta,  emenda  ou  rasura,  ainda  que 
legível.

6.24.1 A não assinatura por parte do candidato 
na  Folha  de  Respostas  (gabarito)  implicará  na 
eliminação automática do mesmo.

6.24 No  dia  de  realização  das  provas,  não  serão 
fornecidas,  por  qualquer  membro  da  equipe  de 
aplicação  das  provas  e/ou  pelas  autoridades 
presentes, informações referentes ao conteúdo das 
provas  e/ou  aos  critérios  de  avaliação  e 
classificação.

6.25 A  candidata  que  tiver  necessidade  de 
amamentar durante a realização das provas deverá 
levar  um  acompanhante,  que  ficará  em  sala 
reservada  para  essa  finalidade  e  que  será 
responsável  pela  guarda  da  criança.  A  candidata 
nesta condição que não levar acompanhante, não 
realizará as provas.
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6.26 Terá  suas  provas  anuladas  e  será 

automaticamente  eliminado  do  concurso  o 
candidato  que,  durante  a  realização  de  qualquer 
uma das provas:

6.27.1 –  usar  ou tentar  usar  meios fraudulentos e/ou 
ilegais para a sua realização;

6.27.2 –  for  surpreendido  dando  e/ou  recebendo  de 
outro candidato auxílio para a execução de quaisquer 
das provas;

6.27.3 – utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas 
de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas 
e/ou  impressos  que  não  forem  expressamente 
permitidos,  telefone  celular,  gravador,  receptor  e/ou 
pagers e/ou comunicar-se com outro candidato;

6.27.4 – faltar com a devida cortesia para com qualquer 
membro da equipe de aplicação das provas,  com as 
autoridades presentes e/ou com candidatos;

6.27.5 – recusar-se a entregar o material das provas ao 
término do tempo destinado para a sua realização.

6.27.6 – afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o 
acompanhamento de fiscal, ou antes do tempo mínimo 
de permanência estabelecido no item 6.2;

6.27.7 –  ausentar-se  da  sala,  a  qualquer  tempo, 
portando  a  folha  de  respostas  e/ou  caderno  de 
questões, fora do horário permitido;

6.27.8 – descumprir as instruções contidas no caderno 
de provas, na folha de respostas ou neste Edital;
6.27.9 –  perturbar,  de  qualquer  modo,  a  ordem  dos 
trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;

6.27.10 – utilizar  ou tentar utilizar  meios fraudulentos, 
para  obter  aprovação  própria  ou  de  terceiros,  em 
qualquer etapa do concurso;

6.27.11 – fizer, em qualquer momento, declaração falsa 
ou inexata.

6.27.12 –  permanecer no local  da prova objetiva com 
vestimenta  inadequada  (trajando  somente  vestes  de 
banho,  sem  camisa,  com  boné,  com  chapéu,  com 
touca, com gorro, óculos escuros etc.), caracterizando-
se tentativa de fraude.
6.27 Se, a qualquer tempo, for constatado por meio 

eletrônico,  estatístico,  visual,  grafológico  ou  por 
investigação policial,  administrativa  ou judicial,  ter 
utilizado  processos  ilícitos,  o  candidato  será 
excluído  do  Concurso  Público,  garantidos  o 
contraditório e a ampla defesa.

6.28 Não será permitido que as marcações na folha 
de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo 
em  caso  de  candidato  que  tenha  solicitado 
condição especial para esse fim no ato da inscrição. 
Nesse  caso,  se  deferido  o  seu  pedido,  se 
necessário, o candidato será acompanhado por um 
fiscal  devidamente  treinado  pela  coordenação  do 
Concurso.

VII – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE

7.1 A classificação final dos candidatos será ordenada 
por  cargo,  em  ordem  decrescente,  somente  dos 
aprovados,   de  acordo  com  o  total  de  pontos 
obtidos  no  somatório  das  provas  Objetiva  de 
Múltipla Escolha,  Prática,  Títulos e Aptidão Física 
(conforme a exigência de cada cargo).

7.2 Em  caso  de  empate,  na  nota  final  no  concurso, 
como primeiro critério para desempate, nos termos 
da  Lei  Federal  n°.  10.741,  de  1°  de  outubro  de 
2003, será beneficiado o candidato que tiver idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, aplicando-
se subsidiariamente, para efeito de classificação, e 
sucessivamente, ao candidato que:

7.2.1 obtiver  o maior  número de pontos na Prova de 
Conhecimentos Específicos;
7.2.2 obtiver  o maior  número de pontos na Prova de 
Língua Portuguesa;
7.2.3 obtiver  o maior  número de pontos na Prova de 
Títulos,  Prática  ou  Teste  de  Aptidão  Física  (quando 
houver);
7.2.4 Tiver mais idade.

7.3 O Resultado Final do Concurso será publicado no 
quadro  de  avisos  da  Prefeitura  Municipal  de 
Varginha/MG   e  nos  sites 
www.reisauditores.com.br e 
www.varginha.mg.gov.br a partir das 16 horas do 
dia 18/04/2012.

VIII – DOS RECURSOS
8.1 Caberá  interposição  de  recursos  devidamente 
fundamentados,  perante  a  Reis  e  Reis  Auditores 
Associados, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados 
do primeiro dia subseqüente à data de publicação do 
objeto de recurso contra todas as decisões proferidas 
no decorrer  do processo que tenham repercussão na 
esfera  de  direitos  dos  candidatos,  salientando-se, 
dentre outros:

α) o Edital
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β) as inscrições;
χ) questões da Prova e Gabarito oficial;
δ) resultados das Provas, desde que se refira a erros 

de cálculo das notas.
ε) outras fases do edital.

8.2 Os recursos deverão ser apresentados dentro 
do prazo estabelecido, de forma legível e protocolados 
pelos  candidatos  na  sede  da  Reis  e  Reis  Auditores 
Associados no  horário  de  14:00  às  16:30h,  ou 
interpostos via correio através de SEDEX (com aviso de 
recebimento) AR, averiguando-se a tempestividade pela 
data de postagem, com indicação do concurso, nome 
do  candidato,  número  de  inscrição  e  assinatura, 
conforme modelo  ANEXO IV deste Edital e deverá ser 
obrigatoriamente:

a) Datilografado ou digitado em original;
b) Ser exclusivo,  apresentando-se um para cada 

questão recorrida;
c) Conter indicação do número da questão e da 

prova;
d) Ter  capa  constando  o  nome,  número  de 

inscrição e assinatura do candidato;
e) Estar  conforme  o  ANEXO  IV  deste  edital 

preenchido e assinado;
f) Ser dirigido ao Concurso Público da  Prefeitura 

Municipal  de  Varginha/MG,  protocolado 
pessoalmente  na  Sede  da  Reis  e  Reis  em 
Varginha - MG ou postados via SEDEX para o 
escritório da Reis  e Reis Auditores à Rua da 
Bahia 1004 – Conjunto 904 – Centro – Bhte – 
MG CEP 30160-011.

8.2.1 Quanto  aos  recursos  de  questões  da  prova  e 
gabarito oficial, deverá ser elaborado um recurso  por 
folha, sob pena de sua desconsideração.

8.2.2 Os  recursos  devem  ser  apresentados  com 
fundamentação  lógica  e  consistente,  mencionando  a 
bibliografia consultada.

8.3 Não serão aceitos recursos enviados por fax, e-
mail ou qualquer outro meio que não o previsto neste 
Edital.

8.4 Serão  indeferidos  os  recursos  que  não 
atenderem aos dispositivos aqui estabelecidos.

8.5 O  prazo  para  interposição  de  recursos  é 
preclusivo e comum a todos os candidatos.

8.6 Após o julgamento dos recursos sobre gabaritos 
e questões objetivas, a anulação de qualquer questão 
do  certame,  seja  por  recurso  administrativo  ou  por 
decisão  judicial,  resultará  em  benefício  de  todos  os 
candidatos, ainda que estes não tenham recorrido ou 

ingressado em juízo, e eventuais alterações no gabarito 
preliminar serão divulgadas;

8.7 O  parecer  contendo  a  decisão  relativa  ao 
recurso  estará  à  disposição  do  candidato  recorrente, 
nas datas determinadas no Cronograma de Concurso, 
no  Quadro  de  Avisos  da  Sede  da  Reis  e  Reis  em 
Varginha - MG até a data de homologação. Sendo que 
os  resultados estará  disponível  nos  sites 
www.reisauditores.com.br e www.varginha.mg.gov.
br. 

8.8 Para  contagem  do  prazo  de  interposição  de 
recursos, excluir-se-á o dia da publicação e incluir-se-á 
o dia do vencimento, desde que coincidam com dia de 
funcionamento  normal  da  Prefeitura  Municipal  de 
Varginha-MG e da Reis e Reis Auditores Associados. 
Caso  contrário  será  prorrogado  para  o  primeiro  dia 
seguinte de funcionamento normal dessas instituições.

8.9 A Reis e Reis Auditores Associados é a única e 
última  instância  para  recursos,  sendo  soberana  em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 
adicionais a essa Banca Examinadora.

IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1  Toda  informação  referente  à  realização  do 
Concurso  estará  disponível  nos  sites 
www.reisauditores.com.br e www.varginha.mg.
gov.br e no Quadro de Avisos da Sede da Reis e 
Reis em  Varginha - MG.

9.2  Todo  material  referente  ao  Concurso  ficará 
disponível  na  sede  Prefeitura  Municipal  de 
Varginha/MG  no  período  mínimo  de  05  (cinco) 
anos.

9.3  Ao entrar em exercício, o candidato ficará sujeito 
ao cumprimento do estágio probatório de 03 (três) 
anos, durante o qual sua eficiência e capacidade 
serão objeto de avaliação para o desempenho do 
cargo.

9.4  A  inscrição  do  candidato  importará  no 
conhecimento  das  presentes  instruções  e  na 
aceitação  tácita  das  condições  do  Concurso 
Público, tais como se acham estabelecidas neste 
Edital.

9.5  A Prefeitura Municipal de Varginha/MG e a Reis e 
Reis  Auditores  Associados  não  se 
responsabilizam  por  quaisquer  cursos,  textos, 
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apostilas e outras publicações referentes a  este 
Concurso Público.

9.5.1 Por razões de ordem técnica e de segurança a 
Reis  e  Reis  Auditores  Associados  não  fornecerá 
exemplares de provas relativas a concursos anteriores.

9.6  O  candidato  deverá  manter  junto  a  Prefeitura 
Municipal  de  Varginha/MG,  durante  o  prazo  de 
validade  do  Concurso  Público,  seu  endereço 
atualizado,  visando  eventuais  convocações,  não 
lhe cabendo qualquer reclamação caso esta não 
seja possível, por falta da citada atualização.

9.7 A  aprovação  no  Concurso  Público  assegura 
direito  à  nomeação  até  o  número  de  vagas 
previstas  para  cada  cargo,  e  esta,  quando 
ocorrer,  obedecerá  rigorosamente à  ordem  de 
classificação dos candidatos, o prazo de validade 
do concurso e limites de vagas existentes,  bem 
como as que vierem a vagar ou que forem criadas 
posteriormente.  Isto  vale  dizer  que  a 
Administração  Municipal  poderá  nomear 
candidatos  aprovados  além  das  vagas 
previstas  no  anexo  I,  obedecendo  sempre  à 
ordem final de classificação.

9.8  O candidato aprovado, quando nomeado, terá o 
prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias  para  tomar 
posse,  conforme  art.  17  do  Estatuto  dos 
Servidores Públicos Municipais.

9.9 Quando a posse do candidato não ocorrer dentro 
do  prazo  previsto,  sua  nomeação  será 
considerada sem efeito.

9.10  O candidato empossado deverá assumir suas 
atividades  em  dia,  hora  e  local  definido  pela 
Prefeitura,  em  conformidade  com  o  art.20  do 
Estatuto  dos  Servidores  Públicos  Municipais, 
sendo  que  somente  após  esta  data,  ser-lhe-á 
garantido o direito à remuneração.

9.11 No  ato  da  posse  no  cargo  o  candidato  não 
poderá estar incompatibilizado para a investidura 
no cargo público.

9.12 Para o provimento no cargo efetivo o candidato 
nomeado deve ter aptidão física e mental e não 
ser  portador  de  deficiência  incompatível  com  o 
exercício do cargo.

9.13 O  exame  médico  admissional,  de 
caráter eliminatório, que incluirá avaliação médica, 
odontológica  e  psicológica ,  conforme 
estabelecido pelo Decreto Municipal n° 4.302 de 
05/07/2007  ou  outro  que  vier  a  substituí-lo,  irá 
auferir  se  o candidato  encontra-se  apto   para  o 
cargo,  através 
de Laudo Médico realizado pela equipe multidiscip
linar  do  SESMT  –  Serviço  Especializado  em 
Segurança e Medicina do Trabalho

9.14 São  requisitos  básicos  para  investidura  em 
cargo público:

I) a nacionalidade brasileira;

II) o gozo dos direitos políticos;

III) a quitação com as obrigações militares e eleitorais;

IV) o nível de escolaridade exigido para o exercício do 
cargo bem como registro  no respectivo Conselho, 
nos casos previstos em Lei;

V) a idade mínima de dezoito anos;

VI) aptidão física e mental.

9.15 O  candidato  aprovado  e  nomeado  para 
tomar  posse,  deverá  apresentar  cópias 
reprográficas  dos  seguintes  documentos  no 
ato da posse:

 Identidade.
 Título de eleitor.
 CPF.
 Certificado de reservista (sexo masculino).
 PIS ou PASEP.
 Diploma de escolaridade exigida ou documento legal 
expedido por órgão competente/ (ORIGINAL E CÓPIA) 
e CARTEIRA DO CONSELHO REGIONAL.
 Comprovante de endereço. 
 Certidão de nascimento de filhos menores de 18 
anos (ORIGINAL E CÓPIA)
 Certidão de casamento (quando houver).
 Número da conta bancária (corrente ou salário): 
BANCO DO BRASIL.  (ABRIR CONTA COM 
ANTECEDÊNCIA)
 Número de telefone de contato (residencial / celular).

ORIGINAIS:

Realização:
Reis e Reis Auditores Associados

www.reisauditores.com.br
(31) 3213-0060 (31)3327-5585

16



Prefeitura Municipal de Varginha
 REPUBLICAÇÃO Edital de Abertura de Concurso Público nº 01/2011

   

 02 Foto 3x4
 Atestado Médico de sanidade física e mental 
expedido pelo serviço oficial da P.M.V, com data do 
mês da posse agendado previamente.
 Declaração de bens e valores de patrimônio.
 Declaração sob penas da lei que não ocupa dois 
cargos públicos remunerados, salvos os cargos 
previstos pela lei.

9.16. Estará impedido de tomar posse o candidato que 
deixar  de  apresentar  qualquer  um  dos  documentos 
especificados, bem como deixar de comprovar qualquer 
um  dos  requisitos  para  investidura  no  cargo 
estabelecidos no ANEXO I deste Edital.

9.17. A constatação de inautenticidade do certificado de 
comprovação de escolaridade exigida no Anexo I deste 
edital,  implicará  na  eliminação  do  candidato  deste 
concurso público, a qualquer tempo, sem prejuízo das 
sanções cabíveis.

9.18. O candidato nomeado apresentar-se-á para posse 
e exercício, às suas expensas. 

9.19. Será tornado sem efeito o ato de nomeação do 
candidato  que  deixar  de  apresentar  qualquer 
documento exigido para a posse.

9.20.  Ao  inscrever-se  no  presente  Concurso,  o 
candidato  declara  ter  conhecimento  pleno,  de  sua 
nomeação  e  possível  transferência  posterior,  para 
qualquer unidade nos limites territoriais do município. 

9.21. O horário e o local de trabalho dos candidatos 
nomeados  serão  determinados  pela  Prefeitura 
Municipal  de  Varginha,  à  luz  dos  interesses  e 
necessidades da mesma.

9.22 A  nomeação  do  candidato  será  publicada  no 
Órgão  Oficial  do  Município,  e   encaminhada  para  o 
endereço fornecido pelo candidato no ato da inscrição.

9.23 Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos 
pela  Comissão  nomeada  para  Fiscalização  e 
Acompanhamento  do  Concurso  Público  da  Prefeitura 
Municipal de Varginha-MG.

9.24 Também  integram  este  Edital  de  Concurso 
Público os anexos:

- Anexo  I:  Cargos,  Vagas,  Qualificação  Mínima, 
Jornada  de  Trabalho,  Vencimento  inicial  e  taxa  de 
inscrição;

- Anexo  II:  Cargos,  Provas  e  Número  e  Peso  de 
Questões;
- Anexo III: Cronograma
- Anexo IV: Modelo de Formulário para Recurso;
- Anexo  V:  Programa  de  Prova  Objetiva  de  Múltipla 
Escolha;
- Anexo VI: Atribuições dos Cargos.
- Anexo  VII:  Requerimento  de  Isenção  da  Taxa  de 
Inscrições.
- Anexo  VIII:  Modelo  de  Formulário  para  protocolo  de 
Títulos
- Anexo IV:Tabela do teste de aptidão física

9.25  Todas  as  publicações  referentes  ao  concurso 
estarão  disponíveis  na  Internet,  nos  endereços 
www.reisauditores.com.br e 
www.varginha.mg.gov.br, bem  como  no  Quadro  de 
Avisos da Sede da Reis e Reis em  Varginha - MG , 
salvo por motivos de força maior.

9.26  Caberá ao Prefeito Municipal de Varginha/MG a 
homologação do resultado final.

9.27 Será admitida impugnação deste Edital, por meio 
de requerimento devidamente justificado, nos dias 09 e 
10  de  janeiro,  e  será  apresentado  de  forma  online 
através  do  site  www.reisauditores.com.br ou  no 
Escritório Local da Reis & Reis Auditores, na cidade de 
Varginha.

Varginha/MG, 05 de janeiro de 2012.

DR. EDUARDO ANTÔNIO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

COMISSÃO DO CONCURSO
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ANEXO  I
CARGOS, VAGAS, QUALIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA,

JORNADA DE TRABALHO, VENCIMENTO INICIAL E TAXA DE INSCRIÇÃO.

Vagas Nível Cargos Requisitos Mínimos CH Salário Inicial 

(R$)

Taxa de 

Inscrição 

(R$)
* RT E-17 AGENTE FISCAL Ensino Médio Completo 44 1.354,65 50,00

12 E-01 ASP/CAPINADOR Alfabetizado 44 596,82 25,00
05 E-01 ASP/COLETOR DE LIXO Alfabetizado 44 596,82 25,00
12 E-01 ASP/GARI Alfabetizado 44 596,82 25,00

* RT E-01 ASP/MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE 

PRÓPRIOS PÚBLICOS

Alfabetizado 44 596,82 25,00

10 E-01 ASP/OBRAS DIVERSAS Alfabetizado 44 596,82 25,00
* RT E-01 ASP/SERVENTE ESCOLAR Alfabetizado 44 596,82 25,00
* RT E-10 AUXILIAR DE DENTISTA Ensino Fundamental Completo com Curso 

na Área

44 864,39 45,00

* RT E-20 DESENHISTA Ensino Médio Completo 44 1.612,70 60,00
* RT E-20 DESENHISTA EM AUTOCAD Ensino Médio Completo com curso 44 1.612,70 60,00
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específico.

40 E-14 EDUCADOR INFANTIL Ensino Médio –Modalidade Magistério ou 

Curso Normal Superior ou Pedagogia com 

habilitação para ministrar aulas para 

educação infantil

44 1.227,45 50,00

01 E-22 FISCAL DE RENDAS Ensino Superior Completo 44 2.748,07 70,00
* RT E-17 MECÂNICO DE VEÍCULOS 

PESADOS

Alfabetizado com CNH “B” 44 1.354,65 35,00

* RT E-12 MOTORISTA Ensino Fundamental Completo com CNH 

“D”

44 903,10 35,00

* RT E-10 OFICIAL DE 

ADMINISTRAÇÃO

Ensino Médio Completo 44 864,39 45,00

* RT E-12 OFICIAL DE MANUTENÇÃO 

DE FROTA/ELETRICISTA

Alfabetizado e CNH “B” 44 903,10 35,00

01 E-12 OFICIAL DE MANUTENÇÃO 

DE FROTA/ 

MECÂNICO/VEÍCULOS

Alfabetizado e CNH “B” 44 903,10 35,00

01 E-12 OPERADOR DE MÁQUINA DE 

PINTURA

Ensino Fundamental Completo e CNH 

“D”

44 903,10 35,00

* RT E-13 OPERADOR DE VEÍCULOS 

PESADOS

Ensino Fundamental Incompleto com 

CNH “D”

44 967,62 35,00

* RT E-06 OSP/ARMADOR Alfabetizado 44 786,98 25,00
01 E-06 OSP/BORRACHEIRO Alfabetizado 44 786,98 25,00

* RT E-06 OSP/CARPINTEIRO Alfabetizado 44 786,98 25,00
* RT E-06 OSP/ELETRICISTA Alfabetizado 44 786,98 25,00
* RT E-06 OSP/ENCANADOR Alfabetizado 44 786,98 25,00
* RT E-06 OSP/MARCENEIRO Alfabetizado 44 786,98 25,00
* RT E-06 OSP/PEDREIRO Alfabetizado 44 786,98 25,00
* RT E-06 OSP/PINTOR Alfabetizado 44 786,98 25,00
* RT E-06 OSP/PINTOR LETRISTA Alfabetizado 44 786,98 25,00
* RT E-06 OSP/SERRALHEIRO Alfabetizado 44 786,98 25,00
01 E-06 OSP/SOLDADOR Alfabetizado 44 786,98 25,00

* RT E-04 PROFESSOR PI Curso Normal Superior ou Curso de 

Pedagogia com estudo de Estrutura e 

Funcionamento do Ensino, Metodologias e 

Prática de Ensino-Estágio Supervisionado 

em escola de ensino fundamental, sem 

restrição de carga horária para os cursos 

iniciados anteriormente à Lei n°9.394/96 e 

com carga horária mínima de 300 horas 

para os cursos iniciados posteriormente à 

Lei n°9.394/96.

20 1.227,45 70,00

* RT E-14 PROFESSOR PII / CIÊNCIAS Ensino Superior Completo – Licenciatura 

Plena na Área

20 h 

aula

11,69/hora aula 70,00

* RT E-14 PROFESSOR PII / EDUCAÇÃO 

FÍSICA

Ensino Superior Completo – Licenciatura 

Plena na Área

20 h 

aula

11,69/hora aula 70,00

Realização:
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* RT E-14 PROFESSOR PII / GEOGRAFIA Ensino Superior Completo – Licenciatura 

Plena na Área

20 h 

aula

11,69/hora aula 70,00

* RT E-14 PROFESSOR PII / HISTÓRIA Ensino Superior Completo – Licenciatura 

Plena na Área

20 h 

aula

11,69/hora aula 70,00

* RT E-14 PROFESSOR PII / INGLÊS Ensino Superior Completo – Licenciatura 

Plena na Área

20 h 

aula

11,69/hora aula 70,00

* RT E-14 PROFESSOR PII / LÍNGUA 

PORTUGUESA

Ensino Superior Completo – Licenciatura 

Plena na Área

20 h 

aula

11,69/hora aula 70,00

* RT E-14 PROFESSOR PII / 

MATEMÁTICA

Ensino Superior Completo – Licenciatura 

Plena na Área

20 h 

aula

11,69/hora aula 70,00

06 E-14 PROFESSOR PII/EDUCAÇÃO 

RELIGIOSA

*** Requisitos ao final da tabela 20 h 

aula

11,69/hora aula 70,00

* RT E-20 TÉCNICO EM ÁREA DE 

TOPOGRAFIA

Ensino Médio Completo com Curso 

Específico na Área.

44 1.612,70 60,00

14 E-10 TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM/US

Ensino Médio Completo com Curso 

Técnico na Área e Registro no Conselho de 

Classe.

44 864,39 45,00

* RT E-18 TÉCNICO EM INFORMÁTICA Ensino Médio Completo com Curso 

Técnico na Área.

44 1.419,18 55,00

* RT E-10 TÉCNICO EM LABORATÓRIO Ensino Médio Completo com Curso 

Específico na Área e Registro no Conselho 

de Classe.

44 864,39 45,00

07 E-14 TÉCNICO EM RAIO X Ensino Médio Completo com Curso 

Técnico na Área e Registro no Conselho de 

Classe.

24 1.227,45 50,00

* RT E-12 TRATORISTA Alfabetizado e CNH “D” 44 903,10 35,00
* RT E-22 TNS/ADMINISTRADOR Ensino Superior Completo na Área e 

Registro no Conselho de Classe

44 2.748,07 70,00

* RT E-22/A TNS/ARQUITETO Ensino Superior Completo na Área e 

Registro no Conselho de Classe

** 30 2.748,07 70,00

* RT E-22 TNS/CONTADOR Ensino Superior Completo na Área e 

Registro no Conselho de Classe

44 2.748,07 70,00

* RT E-22 TNS/ECONOMISTA Ensino Superior Completo na Área e 

Registro no Conselho de Classe

44 2.748,07 70,00

* RT E-22/A TNS/ENGENHEIRO 

AGRÔNOMO

Ensino Superior Completo na Área e 

Registro no Conselho de Classe

** 30 2.748,07 70,00

01 E-22/A TNS/ENGENHEIRO CIVIL Ensino Superior Completo na Área e 

Registro no Conselho de Classe

** 30 2.748,07 70,00

01 E-22 TNS/INSPETOR ESCOLAR Superior em Pedagogia com habilitação 

em Inspeção Escolar ou Superior em 

Pedagogia com pós graduação em 

Inspeção Escolar ou Superior em 

Pedagogia com formação no âmbito da 

Resolução CNE/CP nº 01 de 15/5/2006 ou 

44 2.748,07 70,00

Realização:
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Licenciatura Plena com pós graduação em 

Inspeção Escolar.
* RT E-22 TNS/PEDAGOGO / 

ORIENTADOR ESCOLAR

Superior em Pedagogia com habilitação 

em Orientação Educacional ou Superior 

em Pedagogia com pós graduação em 

Orientação Educacional ou Superior em 

Pedagogia com

formação no âmbito da Resolução CNE/CP 

nº 01 de 15/05/2006 ou licenciatura plena 

em qualquer área com Pós Graduação em 

Orientação Educacional.

44 2.748,07 70,00

* RT E-22 TNS/PEDAGOGO / 

SUPERVISOR PEDAGÓGICO

Superior em Pedagogia com habilitação 

em Supervisão Educacional ou Superior 

em Pedagogia com pós graduação em 

Supervisão Educacional ou Superior em 

Pedagogia com formação no âmbito da 

Resolução CNE/CP nº 01 de 15/05/2006 ou 

licenciatura plena em qualquer área com 

Pós Graduação em Supervisão 

Educacional.

44 2.748,07 70,00

* RT E-22/B TNS/PROCURADOR 

MUNICIPAL

Ensino Superior Completo na Área e 

Registro no Conselho de Classe

** 20 2.748,07 70,00

* RT E-22 TNS/PSICOPEDAGOGO Superior em Pedagogia com especialização 

em Psicopedagogia Clínica ou 

Licenciatura plena em qualquer área do 

conhecimento com especialização em 

Psicopedagogia Clínica

44 2.748,07 70,00

* RT E-22 TNS/TÉCNICO DESPORTIVO Ensino Superior Completo na Área e 

Registro no Conselho de Classe

44 2.748,07 70,00

* RT E-23/A TNS/PROFISSIONAL DA 

SAÚDE/ASSISTENTE SOCIAL

Ensino Superior Completo na Área e 

Registro no Conselho de Classe

** 30 3.186,73 80,00

* RT E-23 TNS/PROFISSIONAL DA 

SAÚDE  /BIÓLOGO

Ensino Superior Completo na Área e 

Registro no Conselho de Classe

44 3.186,73 80,00

* RT E-23 TNS/PROFISSIONAL DA 

SAÚDE 

/BIOQUÍMICO/FARMACÊUTI

CO

Ensino Superior Completo na Área e 

Registro no Conselho de Classe

44 3.186,73 80,00

* RT E-23 TNS/PROFISSIONAL DA 

SAÚDE /ENFERMEIRO

Ensino Superior Completo na Área e 

Registro no Conselho de Classe

44 3.186,73 80,00

06 E-23 TNS/PROFISSIONAL DA 

SAÚDE /ENFERMEIRO – 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Ensino Superior Completo em 

Enfermagem com especialização em 

Urgência e Emergência e Registro no 

44 3.186,73 80,00
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Conselho da Classe

* RT E-23/A TNS/PROFISSIONAL DA 

SAÚDE /FISIOTERAPEUTA

Ensino Superior Completo na Área e 

Registro no Conselho de Classe

** 30 3.186,73 80,00

* RT E-23 TNS/PROFISSIONAL DA 

SAÚDE /FONOAUDIÓLOGO

Ensino Superior Completo na Área e 

Registro no Conselho de Classe

44 3.186,73 80,00

04 E-23 TNS/PROFISSIONAL DA 

SAÚDE /NUTRICIONISTA

Ensino Superior Completo na Área e 

Registro no Conselho de Classe

44 3.186,73 80,00

* RT E-23 TNS/PROFISSIONAL DA 

SAÚDE /PSICÓLOGO

Ensino Superior Completo na Área e 

Registro no Conselho de Classe

44 3.186,73 80,00

* RT E-23/A TNS/PROFISSIONAL DA 

SAÚDE /TERAPEUTA 

OCUPACIONAL

Ensino Superior Completo na Área e 

Registro no Conselho de Classe

** 30 3.186,73 80,00

*RT E-23/A TNS/PROFISSIONAL DA 

SAÚDE /VETERINÁRIO

Ensino Superior Completo na Área e 

Registro no Conselho de Classe

**30 3.186,73 80,00

02 E-24/B TNS/ES/BUCO MAXILO 

FACIAL

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

* RT E-24/B TNS/ES/DENTISTA Ensino Superior Completo na Área e 

Registro no Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

* RT E-24/B TNS/ES/ODONTOPEDIATRA Ensino Superior Completo na Área e 

Registro no Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

* RT E-24/B TNS/ES/MÉDICO/ANGIOLOGI

STA

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

01 E-24/B TNS/ES/MÉDICO 

/CARDIOLOGISTA

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

* RT E-24/B TNS/ES/MÉDICO 

/CIRURGIÃO CABEÇA E 

PESCOÇO

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

01 E-24/B TNS/ES/MÉDICO 

/CIRURGIÃO GERAL

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

* RT E-24/B TNS/ES/MÉDICO 

/CIRURGIÃO 

OTORRINOLARINGOLOGIST

A

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

* RT E-24/B TNS/ES/MÉDICO 

/CIRURGIÃO PEDIÁTRICO

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

* RT E-24/B TNS/ES/MÉDICO 

/CIRURGIÃO PLÁSTICO

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

01 E-24/B TNS/ES/MÉDICO Ensino Superior Completo e ** 20 3.780,20 90,00
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/CIRURGIÃO UROLOGISTA Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe
07 E-24/B TNS/ES/MÉDICO /CLÍNICO 

GERAL

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

* RT E-24/B TNS/ES/MÉDICO 

/DERMATOLOGISTA

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

* RT E-24/B TNS/ES/MÉDICO 

/ENDOCRINOLOGISTA

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

* RT E-24/B TNS/ES/MÉDICO 

/GASTROENTEROLOGISTA

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

* RT E-24/B TNS/ES/MÉDICO /GERIATRA Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

01 E-24/B TNS/ES/MÉDICO 

/GINECOLOGISTA

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

* RT E-24/B TNS/ES/MÉDICO 

/HEMATOLOGISTA

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

01 E-24/B TNS/ES/MÉDICO 

/INFECTOLOGISTA

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

* RT E-24/B TNS/ES/MÉDICO 

/MASTOLOGISTA

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

01 E-24/B TNS/ES/MÉDICO  DO 

TRABALHO

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

* RT E-24/B TNS/ES/MÉDICO 

/NEUROLOGISTA DE 

ADULTOS

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

* RT E-24/B TNS/ES/MÉDICO 

/OFTALMOLOGISTA

(****)

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

03 E-24/B TNS/ES/MÉDICO 

/ORTOPEDISTA

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

* RT E-24/B TNS/ES/MÉDICO 

/OTORRINOLARINGOLOGIS

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

** 20 3.780,20 90,00
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TA Conselho de Classe

05 E-24/B TNS/ES/MÉDICO /PEDIATRA Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

* RT E-24/B TNS/ES/MÉDICO 

/PNEUMOLOGISTA

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

* RT E-24/B TNS/ES/MÉDICO 

/PROCTOLOGISTA

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

02 E-24/B TNS/ES/MÉDICO 

/PSIQUIATRA

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

* RT E-24/B TNS/ES/MÉDICO 

/REUMATOLOGISTA

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

* RT E-24/B TNS/ES/MÉDICO 

/UROLOGISTA

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

** 20 3.780,20 90,00

14 E-24/B TNS/ES/MÉDICO 

/CIRURGIÃO GERAL 

(PLANTONISTA)

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

12 2.336,85 90,00

28 E-24/B TNS/ES/MÉDICO /CLÍNICO 

GERAL (PLANTONISTA)

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

12 2.336,85 90,00

21 E-24/B TNS/ES/MÉDICO /PEDIATRA 

(PLANTONISTA)

Ensino Superior Completo e 

Especialização na Área e Registro no 

Conselho de Classe

12 2.336,85 90,00

Serão reservadas à candidatos portadores de deficiência, 5% (cinco por cento) das vagas separadas por cargo, nos termos do art. 37, § 1º  

e 2º do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999 e Decreto Federal nº 5296 de 02/12/2004, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853/89, e  

Legislação Municipal conforme indicado no  ANEXO I, observada a exigência de compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do 

cargo, a ser aferida em perícia médica oficial, quando dos exames pré-admissionais.

Na  hipótese  de  aplicação  do  percentual  resultar  em número  fracionado,  a  fração  será  arredondada  para  o  primeiro  número  inteiro  

subseqüente, sendo que o resultado da aplicação dessa regra deve ser mantido, sempre, dentro dos limites mínimo de 5% (cinco por  

cento) e máximo de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas conforme Legislação vigente regendo-se a disputa pela igualdade de  

condições, atendendo assim, ao princípio da competitividade.

*  RESERVA TÉCNICA

** Carga horária definida conforme necessidade da Administração, nos termos do Artigo 21 da Lei Municipal nº 2.673/1995 e Decreto Municipal 

nº 5.588/2011, sendo que o vencimento básico constante neste quadro é o estabelecido pela Lei Municipal nº 5.379/2011.
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*** REQUISITOS PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO; A classificação se dará a partir das seguintes prioridades.

Prioridade Escolaridade

1º Licenciatura Plena em Ensino Religioso, Ciências da Religião ou Educação Religiosa

2º Licenciatura Plena em qualquer  área  do  conhecimento,  em curso de cujo  currículo  conste  conteúdo 
relativo à Ciências da Religião, Metodologia e Filosofia do Ensino Religioso ou Educação Religiosa, com 
carga horária mínima de 500 (quinhentas) horas

3º Curso de Pedagogia com ênfase em Ensino Religioso

4º Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento, acrescida de pós graduação latu-sensu em Ensino 
Religioso ou Ciências da Religião, com carga horária mínima de 360 h, oferecido até a data de publicação  
da Lei 15.434. de 5/1/2005

4º Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento, acrescida de pós graduação latu-sensu em Ensino 
Religioso ou Ciências da Religião, com carga horária mínima de 360 h

5º Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento, acrescida de curso de Metodologia e Filosofia do 
Ensino Religioso, oferecido até a data da publicação da Lei 15.434, de 5/1/2005 por entidade credenciada 
e reconhecida pela SEE.

****  TNS/ES/MÉDICO OFTALMOLOGISTA –  O exercício do cargo deverá ser realizado em  consultório próprio.

ANEXO II
TIPOS DE PROVAS E QUANTIDADE DE QUESTÕES E PESO

PROVAS DIA 04/03/2012
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Cargos Provas/Nível Nº de 

Questões
Valor total de 
cada Prova

- AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ASP:

 CAPINADOR; (*)
 COLETOR DE LIXO;(*)
 GARI; (*)
 MANUTENÇÃO  E  CONSERVAÇÃO  DE 

PRÓPRIOS PÚBLICOS;
 OBRAS DIVERSAS (*)
 SERVENTE ESCOLAR

- OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE FROTA – OMF:

 ELETRICISTA (manutenção de Frota) (**);
 MECÂNICO/VEÍCULOS; (**)

- OFICIAL DE SERVIÇO PÚBLICO - OSP:

 ARMADOR;(**)
 BORRACHEIRO;(**)
 CARPINTEIRO;(**)
 ELETRICISTA;(**)
 ENCANADOR;(**)
 MARCENEIRO;(**)
 PEDREIRO;(**)
 PINTOR;(**)
 PINTOR LETRISTA;(**)
 SERRALHEIRO;(**)
 SOLDADOR;(**)

- TRATORISTA (CNH D) (**)

LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ALFABETIZADO

(*) Teste Físico – 200 pontos

(**) Prova Prática – 100 pontos

15
10
25

30
20
50

- MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS; (**)
- OPERADOR DE VEÍCULOS PESADOS;(**) LÍNGUA PORTUGUESA

MATEMÁTICA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO

(**) Prova Prática – 100 pontos

15
10
25

30
20
50

- MOTORISTA; (**)
- OPERADOR DE MÁQUINA DE PINTURA; (**) LÍNGUA PORTUGUESA

MATEMÁTICA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO

(**) Prova Prática – 100 pontos

15
10
25

30
20
50
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- AUXILIAR DE DENTISTA;

LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO

10
10
30

20
20
60

- AGENTE FISCAL;
- DESENHISTA;
- DESENHISTA DE AUTOCAD;
- TÉCNICO EM ÁREA DE TOPOGRAFIA;
- TÉCNICO EM ENFERMAGEM/US;
- TÉCNICO EM INFORMÁTICA;
- TÉCNIO EM LABORATÓRIO;
- TÉCNICO EM RAIO X;
-

LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ENSINO MÉDIO COMPLETO

10
10
30

20
20
60

- OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO;
LÍNGUA PORTUGUESA

MATEMÁTICA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ENSINO MÉDIO COMPLETO

15
10
25

30
20
50

- EDUCADOR INFANTIL
LÍNGUA PORTUGUESA

CONH. DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO/EDUCAÇÃO

10
15
25

20
30
50

- PROFESSOR P-I;
- PROFESSOR PII  - TODAS AS ESPECIALIDADES
- TNS/ INSPETOR ESCOLAR
- TNS/PEDAGOGO/ORIENTADOR ESCOLAR;
- TNS/PEDAGOGO/SUPERVISOR PEDAGÓGICO;
- TNS/PSICOPEDAGOGO

LÍNGUA PORTUGUESA
CONHEC. DIDÁT./PEDAGÓGICOS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

SUPERIOR 
COMPLETO/EDUCAÇÃO

10
15
25

20
30
50

Realização:
Reis e Reis Auditores Associados

www.reisauditores.com.br
(31) 3213-0060 (31)3327-5585
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- TNS/ADMINISTRADOR;
- TNS/ARQUITETO;
- TNS/CONTADOR;
- TNS/ECONOMISTA;
- TNS/ENGENHEIRO AGRÔNOMO;
- TNS/ENGENHEIRO CIVIL;
- TNS/TÉCNICO DESPORTIVO;
- TNS/PROCURADOR MUNICIPAL;
- FISCAL DE RENDAS

- TNS/PROFISSIONAL DA SAÚDE:
* ASSISTENTE SOCIAL
* BIOLOGO;
* BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO
* ENFERMEIRO
* ENFERMEIRO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA;
* FISIOTERAPEUTA;
* FONOAUDIÓLOGO;
* NUTRICIONISTA;
* PSICÓLOGO;
* TERAPEUTA OCUPACIONAL
* VETERINÁRIO

- TNS/ESPECIALISTA DA SAÚDE
* BUCO MAXILO FACIAL;
* DENTISTA;
* ODONTOPEDIATRA;

- TNS/ESPECIALISTA DA SAÚDE/MÉDICOS
* ANGIOLOGISTA
* CARDIOLOGISTA
* CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO;
* CIRURGIÃO GERAL;
* CIRURGIÃO OTORRINOLARINGOLOGISTA;
* CIRURGIÃO PEDIÁTRICO;
* CIRURGIÃO PLÁSTICO;
* CIRURGIÃO UROLOGISTA;
* CLÍNICO GERAL
* DERMATOLOGISTA;
* ENDOCRINOLOGISTA;
* GASTROENTEROLOGISTA;
* GERIATRA;
* GINECOLOGISTA;
* HEMATOLOGISTA;
* INFECTOLOGISTA;
* MASTOLOGISTA;
* MÉDICO DO TRABALHO;
* NEUROLOGISTA DE ADULTOS;
* OFTALMOLOGISTA;
* ORTOPEDISTA;
* OTORRINOLARINGOLOGISTA;
* PEDIATRA;
* PNEUMOLOGISTA;
* PROCTOLOGISTA;
* PSIQUIATRA;
* REUMATOLOGISTA;
* UROLOGISTA;
* CIRURGIÃO GERAL (PLANTONISTA);
* CLÍNICO GERAL (PLANTONISTA);
* PEDIATRA (PLANTONISTA);

LÍNGUA PORTUGUESA
CONHECIMENTOS ATUAIS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

SUPERIOR COMPLETO

10
15
25

20
30
50

Realização:
Reis e Reis Auditores Associados

www.reisauditores.com.br
(31) 3213-0060 (31)3327-5585
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ANEXO  III – CRONOGRAMA DE CONCURSO
DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL

05/01/2012 16:00 h Publicação da íntegra da Republicação do  Edital Quadro de Avisos da Sede da Reis e Reis 
em  Varginha - MG  e  nos sites 
www.reisauditores.com.br e 
www.varginha.mg.gov.br

05/01/2012 - Publicação de Extrato do Edital Jornal Imprensa Oficial  Minas Gerais 

09 e 
10/01/2012

- Prazo  para  impugnação  do  Edital  de  Concurso 
Público

Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Varginha

12/01/2012 16:00 h Julgamento dos Recursos sobre o Edital Quadro de Avisos da Sede da Reis e Reis 
em  Varginha - MG, e  nos sites 
www.reisauditores.com.br e 
www.varginha.mg.gov.br

23 e 
24/01/2012

14:00 às 16:30 Período  para  requisição  de  isenção  da  taxa  de 
inscrição

Presencial: Reis e Reis Auditores Associados – 
Escritório Varginha 
Postados via SEDEX: Rua da Bahia 1004 – Conjunto 
904– Centro – Bhte

30/01/2012 16:00 Divulgação  da  lista  de  pedidos  de  isenção 
deferidos 

Quadro de Avisos da Sede da Reis e Reis 
em  Varginha - MG  e   nos sites 
www.reisauditores.com.br e 
www.varginha.mg.gov.br

31/01/2012 e 
01/02/2012

14:00 às 16:30 Prazo  para  protocolo  de  recurso  sobre 
Indeferimento Pedido de Isenção

Presencial: Reis e Reis Auditores Associados – 
Escritório Varginha 
Postados via SEDEX: Rua da Bahia 1004 – Conjunto 
904– Centro – Bhte

06/02/2012 16:00h Julgamento  recursos  sobre  Indeferimento  Pedido 
de Isenção

Quadro de Avisos da Sede da Reis e Reis 
em  Varginha - MG  e  nos sites 
www.reisauditores.com.br e 
www.varginha.mg.gov.br

23/01/2012 a 
10/02/2012

- Período de Inscrições VIA INTERNET dos 
candidatos ao concurso público www.reisauditores.com.br  

23/01/2012 a 
10/02/2012

Ver horários 
item 4.2 do edital

Período  de  Inscrições  Presenciais  dos 
candidatos ao concurso público
Exceto sábados, domingos e feriados

Presencial: Reis e Reis Auditores 
Associados – Escritório Varginha 

15/02/2012 16:00h Divulgação da relação de inscrições Quadro de Avisos da Sede da Reis e Reis 
em  Varginha - MG  e nos sites 
www.reisauditores.com.br e 
www.varginha.mg.gov.br

16 e 
17/02/2012

14:00 às 16:30 Prazo  para  protocolo  de  recurso  sobre  as 
inscrições

Presencial: Reis e Reis Auditores Associados – 
Escritório Varginha 
Postados via SEDEX: Rua da Bahia 1004 – Conjunto 
904– Centro – Bhte

23/02/2012 16:00h Julgamento recursos sobre as inscrições Quadro de Avisos da Sede da Reis e Reis 
em  Varginha - MG  e nos sites 
www.reisauditores.com.br e 
www.varginha.mg.gov.br

27/02/2012
16:00h

Divulgação da Planilha indicando o local e horário 
de  realização  das  Provas  Objetivas  de  Múltipla 
Escolha 

Quadro de Avisos da Sede da Reis e Reis 
em  Varginha - MG  e  nos sites 
www.reisauditores.com.br e 
www.varginha.mg.gov.br

03/03/2012 --- Realização da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha 

Local e horário de realização: a divulgar

05/03/2012 A partir das 19 
horas

Divulgação  dos  gabaritos  da  Prova  Objetiva  de 
Múltipla Escolha 

Quadro de Avisos da Sede da Reis e Reis 
em  Varginha - MG  e  nos sites 
www.reisauditores.com.br e 
www.varginha.mg.gov.br

06 e 
07/03/2012

14:00 às 16:30 Prazo  para  protocolo  de  recurso  sobre  os 
gabaritos da Prova Objetiva de Múltipla Escolha.

Presencial: Reis e Reis Auditores Associados – 
Escritório Varginha 

Realização:
Reis e Reis Auditores Associados

www.reisauditores.com.br
(31) 3213-0060 (31)3327-5585
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Postados via SEDEX: Rua da Bahia 1004 – Conjunto 
904– Centro – Bhte

12/03/2012 16:00h Disponibilização do julgamento dos recursos sobre 
gabaritos da Prova Objetiva de Múltipla Escolha 

Quadro de Avisos da Sede da Reis e Reis 
em  Varginha - MG  e  nos sites 
www.reisauditores.com.br e 
www.varginha.mg.gov.br

12/03/2012 16:00h Divulgação do resultado /classificação da 1ª etapa 
– Prova Objetiva de Múltipla escolha 

Quadro de Avisos da Sede da Reis e Reis 
em  Varginha - MG  e  nos sites 
www.reisauditores.com.br e 
www.varginha.mg.gov.br

13 e 
14/03/2012

14:00 às 16:30 Prazo para recurso sobre o da 1ª etapa – prova de 
múltipla escolha

Presencial: Reis e Reis Auditores Associados – 
Escritório Varginha 
Postados via SEDEX: Rua da Bahia 1004 – Conjunto 
904– Centro – Bhte

16/03/2012 16:00h Disponibilização do julgamento dos recursos sobre 
a 1ª etapa – prova de múltipla escolha 

Quadro de Avisos da Sede da Reis e Reis 
em  Varginha - MG e  nos sites 
www.reisauditores.com.br e 
www.varginha.mg.gov.br

19 e 
20/03/2012

16:00h Apresentação  da  prova  de  títulos 
conforme Edital

Presencial: Reis e Reis Auditores Associados – 
Escritório Varginha 
Postados via SEDEX: Rua da Bahia 1004 – 
Conjunto 904– Centro – Bhte

21/03/2012 16:00 h Convocação  dos  candidatos  para  realização  da 
prova  prática,  indicando  local  e  horário  de 
realização

A divulgar

25/03/2012 - Realização da Prova Prática e de Aptidão 
Física

A divulgar

04/04/2012 16:00 h Divulgação do resultado geral contendo notas das 
provas  objetivas  de múltipla  escolha  e  prática  e 
títulos

Quadro de Avisos da Sede da Reis e Reis 
em  Varginha - MG  e  nos sites 
www.reisauditores.com.br e 
www.varginha.mg.gov.br

09 e 
10/04/2012

14:00 às 16:30 Prazo  para  protocolo  de  recursos  sobre  o 
resultado geral,  referente as notas prova prática, 
aptidão física,  títulos e classificação

Presencial: Reis e Reis Auditores Associados – 
Escritório Varginha 
Postados via SEDEX: Rua da Bahia 1004 – Conjunto 
904– Centro – Bhte

12/04/2012 16:00 h Julgamento dos recursos sobre o Resultado Final Quadro de Avisos da Sede da Reis e Reis 
em  Varginha - MG  e  nos sites 
www.reisauditores.com.br e 
www.varginha.mg.gov.br

18/04/2012 16:00 h Divulgação  do  resultado  final  após  avaliação  de 
recursos para publicação e homologação

Quadro de Avisos da Sede da Reis e Reis 
em  Varginha - MG  e  nos sites 
www.reisauditores.com.br e 
www.varginha.mg.gov.br

Realização:
Reis e Reis Auditores Associados

www.reisauditores.com.br
(31) 3213-0060 (31)3327-5585
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ANEXO  IV

MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO
(UM RECURSO POR FOLHA)

____________, ___ de ___________ de _____

À
Reis e Reis Auditores Associados
Ref: Recurso Administrativo – Concurso Público Edital nº 01/2011 – Prefeitura Municipal de Varginha-MG.
(    ) Edital
(    ) Inscrições.
(    ) Gabarito Oficial – Revisão de Questões da Prova.
(    ) Resultado da Prova Objetiva de Múltipla Escolha
(    ) Resultado da Prova Títulos
(    ) Resultado Geral – Classificação
(    ) Outras Fases

*Preencher no caso de recurso sobre questões da prova

CARGO:____________________________________ PROVA:______________________________ QUESTÃO:_____________________________________

RESPOSTA  GABARITO: _________________RESPOSTA CANDIDATO:______________________________

Prezados Senhores,

Eu,  ____________________________________________________________,  candidato(a)  ao  cargo  de 

___________________________,  CI  nº  ______________________,  inscrito  sob  o  nº  ________,  no  concurso 

público acima mencionado, venho através deste, solicitar:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Atenciosamente,

______________________________

(assinatura candidato)

*A ser preenchido pela Reis e Reis Auditores Associados.

*RESPOSTA BANCA EXAMINADORA:________________________________________________

    (    ) DEFERIDO                       (      ) INDEFERIDO

OBSERVAÇÃO:________________________________________________________________________________________________________________

Realização:
Reis e Reis Auditores Associados

www.reisauditores.com.br
(31) 3213-0060 (31)3327-5585
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ANEXO V

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA

CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO

AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ASP:

 CAPINADOR; 
 COLETOR DE LIXO;
 GARI; 
 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS;
 OBRAS DIVERSAS 
 SERVENTE ESCOLAR

- OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE FROTA – OMF:

 ELETRICISTA 
 MECÂNICO/VEÍCULOS; 

- OFICIAL DE SERVIÇO PÚBLICO - OSP:

 ARMADOR;
 BORRACHEIRO;
 CARPINTEIRO;
 ELETRICISTA;
 ENCANADOR;
 MARCENEIRO;
 PEDREIRO;
 PINTOR;
 PINTOR LETRISTA;
 SERRALHEIRO;
 SOLDADOR;

- TRATORISTA (CNH D) 

PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS:Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do 
substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto.

Indicação Bibliográfica:
1. LIPPE, Valéria Martins. Pré-escola Pirueta – Linguagem. Ed. STD, SP, 1995.
2. ANDRÉ, Hildebrando Affonso de. Gramática Ilustrada. São Paulo. Moderna.
3. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.  São Paulo. Nacional.
4. FARACO e MOURA. Gramática Nova. São Paulo. Ática.
Outros livros que abrangem o programa proposto

MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS:  Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de medidas 
brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples.
.
Indicação Bibliográfica:
1. LIPPE, Valéria Martins. Pré-escola Pirueta – Matemática. Ed. STD, SP, 1995.
2. GIOVANNI, José Ruy.  A Conquista da Matemática, método experimental. SP. FTD. 1986.
3. CASTILHO, Sônia Fiúza da Rocha, DUARTE, Ana Lúcia Amaral. Matemática Orientada. Bhte. Ed. Vigília.
Outros livros que abrangem o programa proposto

Realização:
Reis e Reis Auditores Associados

www.reisauditores.com.br
(31) 3213-0060 (31)3327-5585
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ESPECÍFICA PARA  AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS: CAPINADOR, COLETOR DE LIXO, GARI, MNUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
PRÓPRIOS  PÚBLICOS,  OBRAS  DIVERSAS,  SERVENTE ESCOLAR:  Conhecimentos  Gerais  das  Atividades  Inerentes  ao  Cargo,  noções  e 
normas de segurança do trabalho, higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos 
de trabalho, medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de 
conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de trabalho.
Indicação Bibliográfica:
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada,
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural;
3 - ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: Um processo de Transformação.Ed. Terra Una, Brasília. 
4 – www.lixo.com.br
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA  OFICIAL  DE MANUTENÇÃO DE FROTA -  ELETRICISTA:  Conhecimentos  Gerais  das  Atividades  Inerentes  ao  Cargo. 
Sistemas Elétrico – Principais Componentes. Fundamentos de Eletricidade – Teoria Atômica – Eletricidade. Teoria Elétrica (V) ou Diferença de 
Potencial  (ddp)  –  Corrente  Elétrica.  Resistores.  Energia,  Trabalho  e  Potência.  Eletromagnetismo  –  Magnetismo  –  Principais  Propriedades 
Magnéticas – Indução Eletromagnética – Relé – Indutância – Transformadores. Sistema de Iluminação – Farol – Tipos de Lâmpadas – Luzes de  
posição dianteira – Pisca-Piscas – Lanternas Traseira – Luzes Internas e Externas. Instrumentos e Medidas Elétricas – Instrumentos de Medição –  
Amperímetro – Voltímetro – Ohmímetro – Multímetro. A parte elétrica do automóvel – noções gerais. Baterias – tipos de Baterias – Bateria ácido-
chumbo – construção da bateria – ciclos da bateria – defeitos na bateria e causas prováveis – Sistema de Partida – Conhecimentos gerais sobre 
seu funcionamento – motor de partida – princípio de funcionamento do sistema – Manutenção – esquemas de montagem do sistema de partida.  
Sistema de Carga – Alternador – Manutenção – Esquemas de Montagem do sistema de Carga. Sistema de Ignição – Motores témicos – Origem , 
funcionamento e composição do sistema de ignição – sistema de ignição convencional – sistema de ignição eletrônica assistida e Mapeada – Tipos  
de sistemas eletrônicos. Sistema de Refrigeração. Sistema de Som. Acessórios dos automóveis – volante- buzina – vidro com acionamento elétrico 
– instrumentos de painel – faróis – sistema de trava-portas – limpador de pára brisas. , noções e normas de segurança do trabalho, higiene e  
comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção coletiva,  
medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e  
armazenamento do lixo.
Indicação Bibliográfica:
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada,
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 
3 - ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: Um processo de Transformação.Ed. Terra Una, Brasília. 
4 – www.lixo.com.br
5 – CURSO DE ELETRICIDADE DE AUTOMÓVEIS. Rio Grande do Sul: Instituto Padre Réus
6 – LOPES, Eutiquo. Componentes eletrônicos para Eletrônica. São Paulo. Editora Fittipaldi, 
7 – MANUAL DE ELETRÔNICA – Nº7. Rio de Janeiro. Monterrey Editora ltda.
8 – OFICINA MECÂNICA – ANO 16 , números: 121,138,181,186,187,192. São Paulo: três,2003.
9 – SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – Eletricidade eletrotécnica. Caderno de Exercícios. 2 ed. 
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE FROTA – MECÂNICO/VEÍCULOS:  Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao 
Cargo, noções e normas de segurança do trabalho, higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do 
Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; 
Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. Código Nacional de Trânsito – Lei Federal nº 9.602, de 
21/01/98 (Legislação de Trânsito).  A prova versará sobre questões de rotina do trabalho do cargo, incluindo normas e métodos de segurança no  
trabalho, noções fundamentais de mecânica, em especial em motores a diesel, bicombustível entre outros.
Indicação Bibliográfica:
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada,
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999
3 - ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: Um processo de Transformação.Ed. Terra Una, Brasília. 1997
4 – www.lixo.com.br
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA OSP/ARMADOR:  Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de segurança do trabalho, 
higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção 
coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho,  
coleta  e  armazenamento  do  lixo.  Conhecimentos  gerais  de  uso e  manuseio  de instrumentos  de  trabalho.  Dispositivos  Legais  de  uma obra.  
Construção e Materiais – escolhendo materiais . Iniciando uma Construção – O terreno – O canteiro de Obras – Locação da Obra. Fundações ou  
sapatas – dimensões – espessuras das ferragens – quantidade de sapatas – concretagem das sapatas. Concreto e ferragens para fundações.  
Alicerces – concreto e ferragens dos alicerces. Paredes e Colunas – vãos de portas e janelas – cintas protetoras – concreto e ferragem das colunas 
e cintas. Lajes de Cobertura ou Piso – pré moldada – concreto batido – lajes pré moldadas com isopor. Questões situacionais baseadas nas 
atividades a serem desenvolvidas no cargo. 

Indicação Bibliográfica:
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada,
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999

Realização:
Reis e Reis Auditores Associados

www.reisauditores.com.br
(31) 3213-0060 (31)3327-5585
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3 - ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: Um processo de Transformação.Ed. Terra Una, Brasília. 1997
4 – www.lixo.com.br
5 – MANUAL DO CONSTRUTOR – EDIÇÃO COMPLETA – Editora Provenzano
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA OSP/BORRACHEIRO: Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de segurança do trabalho, 
higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção 
coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho,  
coleta  e  armazenamento  do  lixo.  Conhecimentos  gerais  de  uso  e  manuseio  de  instrumentos  de  trabalho.Conhecimento  de  ferramentas, 
Conhecimento das técnicas de montagem e desmontagem de pneus, Calibragens, Medidas de segurança, Medidas de pneus e rodas. Cuidado e 
acompanhamento do desempenho dos pneus.
Indicação Bibliográfica:
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada,
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999
3 - ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: Um processo de Transformação.Ed. Terra Una, Brasília. 1997
4 – www.lixo.com.br
5 - RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, Pequenas Empresas Grandes Negócios, Guia do Empreendedor, Volume IX, Nº 13, 1997.
6 – Manuais de fabricantes
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA OSP/CARPINTEIRO: Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de segurança do trabalho,  
higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção 
coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho,  
coleta e armazenamento do lixo. Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de trabalho. tipos de vernizes: funções e formas de uso; 
tipos e tamanhos de pregos, procedimentos de uso; formas de montagem de peças com pregos, tipos e características da madeira; formas de 
secagem; tipos de dobradiças, fechaduras, fechos, articulações, prodízios, trilhos, ferramentas: tipos, características e funções; revestimentos e 
superfícies; colocação de ferragens; Máquinas utilizadas; Tipos de corte; demais atividades inerentes ao desempenho do cargo.
Indicação Bibliográfica:
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada,
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999
3 - ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: Um processo de Transformação.Ed. Terra Una, Brasília. 1997
4 – www.lixo.com.br
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA OSP/ ELETRICISTA: Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de segurança do trabalho, 
higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção 
coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho,  
coleta e armazenamento do lixo. Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de trabalho. Normas Técnicas no trabalho do eletricista 
–  NBR 5410,  NBR 14039,  NBR 5419.  Instalações  Elétricas  em Prédios.  Riscos da Instalação  Elétrica,  Segurança e  Proteção.  Execução do 
aterramento e as novidades trazidas pela NBR 5410/2004 – funcional e de proteção – instalando o aterramento – Tipos de aterramento – Proteção 
contra descargas atmosféricas – tipos de proteção – proteção além do SPDA. Dispositivos de Segurança. Equipamentos de Geração de Energia –  
importância. O Eletricista e a instalação de redes de computadores – NBR 14565. Economia de Energia e Segurança. Conhecimentos Gerais sobre 
Instalações Elétricas -  Monofázica – Bifásica e Trifázica Tomadas e Interruptores – Aparelhos de Iluminação – Projetos Elétricos. Instalação de 
Chuveiro elétrico.
Indicação Bibliográfica:
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada,
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999
3 - ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: Um processo de Transformação.Ed. Terra Una, Brasília. 1997
4 – www.lixo.com.br
5 – www.abnt.org.br – Normas da ABNT.
6 - NBR 5410, 14039, 5419. 14565.
7 – MANUAL DO CONSTRUTOR – Especial Eletricista – Ano 1 – Ed 2  - Editora Provenzano
8 – MANUAL DO CONSTRUTOR – EDIÇÃO COMPLETA – Editora Provenzano
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA OSP/ENCANADOR: Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de segurança do trabalho,  
higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção 
coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho,  
coleta e armazenamento do lixo. Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de trabalho. Conhecimentos Gerais sobre Instalações 
Hidráulicas – Projeto, escolha de matérias e instalação -  As plantas e suas simbologias. Principais atividades de Instaladores Hidráulicos – Normas 
da ABNT 5626/98, 9256/86,7198//93, 8160/99, 10844/89, 7229/93 e 13969/97. Água – do Projeto à instalação hidráulica de residência e prédios. – 
dimensionamento – materiais – registros – sistema de aquecimento – água quente – Sistema de esgoto e ventilação. Vantagens e desvantagens 
dos sistemas disponíveis – Sistema Direto – Sistema Misto – Sistema indireto de bombeamento. Cuidados preventivos e forma de manutenção –  
Torneiras – válvulas de descarga – entupimentos mais comuns. Istalação de aquecedor solar de água. Formas de reaproveitamento da água. 
Instalação e limpeza de caixa d´agua – tipos de caixa d´agua. Tipos de Tubos e conexões. Instalação de banheiras, vasos sanitários e lavatórios.  

Realização:
Reis e Reis Auditores Associados

www.reisauditores.com.br
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Formas e Equipamentos  utilizados para redução do consumo de água.  Instalações de Proteção e Combate  a Incêndios.  Noções  básicas  de  
Hidráulica. Manutenção preventiva, corretiva e de urgência
Indicação Bibliográfica:
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada,
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999
3 - ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: Um processo de Transformação.Ed. Terra Una, Brasília. 1997
4 – www.lixo.com.br
5 – www.abnt.org.br – Normas da ABNT. - 5626/98, 9256/86,7198//93, 8160/99, 10844/89, 7229/93 e 13969/97.
6 – MANUAL DO CONSTRUTOR – Especial Encanador – Ano 1 – Ed 3  - Editora Provenzano
7 – MANUAL DO CONSTRUTOR – EDIÇÃO COMPLETA – Editora Provenzano
8 – CURSO DE INSTALADOR HIDRÁULICO – Rio Grande do Sul – Instituto Padre Réus. 
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA OSP/MARCENEIRO: Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de segurança do trabalho, 
higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção 
coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho,  
coleta e armazenamento do lixo. Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de trabalho. Conhecimentos gerais de uso e manuseio  
de instrumentos de trabalho. tipos de vernizes: funções e formas de uso; tipos e tamanhos de pregos, procedimentos de uso; formas de montagem 
de peças com pregos, tipos e características da madeira; formas de secagem; tipos de dobradiças, fechaduras, fechos, articulações, prodízios,  
trilhos, ferramentas:  tipos, características e funções; revestimentos e superfícies; colocação de ferragens;  Máquinas utilizadas; Tipos de corte;  
demais atividades inerentes ao desempenho do cargo.Questões situacionais baseadas nas atividades a serem desenvolvidas no cargo. 
Indicação Bibliográfica:
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada,
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999
3 - ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: Um processo de Transformação.Ed. Terra Una, Brasília. 1997
4 – www.lixo.com.br
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA OSP/PEDREIRO:  Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de segurança do trabalho, 
higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção 
coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho,  
coleta  e  armazenamento  do  lixo.  Conhecimentos  gerais  de  uso e  manuseio  de instrumentos  de  trabalho.  Dispositivos  Legais  de  uma obra.  
Construção e Materiais – escolhendo materiais . Iniciando uma Construção – O terreno – O canteiro de Obras – Locação da Obra. Fundações ou  
sapatas – dimensões – espessuras das ferragens – quantidade de sapatas – concretagem das sapatas. Concreto e ferragens para fundações.  
Alicerces – concreto e ferragens dos alicerces. Paredes e Colunas – vãos de portas e janelas – cintas protetoras – concreto e ferragem das colunas 
e cintas. Lajes de Cobertura ou Piso – pré moldada – concreto batido – lajes pré moldadas com isopor. Muros e Calçadas. Instalação elétrica e  
Instalação Hidráulica e sanitária – noções básicas. Acabamento – colocação de portas e janelas – emboço e reboco – chapiscado – penteado –  
grafite – Rebaixamento de Teto – Azulejos nas paredes – tipos de pisos – colocação de aparelhos sanitários – Pintura . Os telhados. A leitura das 
plantas – Cálculo do consumo de materiais. Traços de argamassa e concreto e proporções. Questões situacionais baseadas nas atividades a serem 
desenvolvidas no cargo. 
Indicação Bibliográfica:
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada,
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999
3 - ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: Um processo de Transformação.Ed. Terra Una, Brasília. 1997
4 – www.lixo.com.br
5 – MANUAL DO CONSTRUTOR – EDIÇÃO COMPLETA – Editora Provenzano
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA OSP/PINTOR: Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de segurança do trabalho, higiene 
e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção coletiva, 
medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e  
armazenamento do lixo. Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de trabalho.. Tipos de Tintas e suas finalidades – vantagens e  
desvantagens. Paredes Internas. Paredes Externas. Preparação das Paredes. Pintura de Portas e Janelas de Madeira e Pintura de Portas, janelas  
e esquadrias de ferro. Matérias. Uso e manuseio de equipamentos inerentes à atividade. Cores. Pincéis e rolos. Formas de trabalho – limpeza.  
Ação da chuva e do sol. Manutenção e Conservação da pintura. Retoques. Noções básicas de pintura em geral.
Indicação Bibliográfica:
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada,
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999
3 - ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: Um processo de Transformação.Ed. Terra Una, Brasília. 1997
4 – www.lixo.com.br
5 – MANUAL DO CONSTRUTOR – EDIÇÃO COMPLETA – Editora Provenzano
Outros livros que abrangem o programa proposto

Realização:
Reis e Reis Auditores Associados

www.reisauditores.com.br
(31) 3213-0060 (31)3327-5585

35

http://www.abnt.org.br/


Prefeitura Municipal de Varginha
 REPUBLICAÇÃO Edital de Abertura de Concurso Público nº 01/2011

   
ESPECÍFICA PARA OSP/PINTOR LETRISTA:  Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de segurança do 
trabalho, higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de 
proteção coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de  
trabalho, coleta e armazenamento do lixo. Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de trabalho. O profissional – materiais de 
desenho – definições e termos utilizados . Propaganda – Ética profissional. A função do letrista . Tipos de mensagens. Noções de luz e sombra – 
perspectiva –  ponto  de fuga .  Referência  histórica  das  letras –  desenho das  letras.  Espacejamento  – técnicas.  Uso do gabarito.  Ampliação  
proporcional através da régua. Desenho  e confecção de Cartazes. Disposição do Texto. Pintura de Letras com Pincel. Letreiro em semicírculo. O  
letrista e a Serigrafia. Faixa – material e pintura. Muros e paredes. Método do quadriculado. Letreiro em carros. Adesivos. Placas e Painéis. Letras  
Decorativas.  Alfabetos.Tipos de pincéis.  Placas de Metal.  Dégradé  para letras – placas – faixas e cartazes.  Letreiro em semicírculo.  Letras  
maiúsculas em módulos. Toldos. Letreiro na vitrina. Plotter de recorte.
Indicação Bibliográfica:
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada,
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999
3 - ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: Um processo de Transformação.Ed. Terra Una, Brasília. 1997
4 – www.lixo.com.br
5 – www.abnt.org.br – Normas da ABNT.
6 – CURSO DE LETRISTA, FAIXISTA E CARTAZISTA – Rio Grande do Sul – Instituto Padre Réus. 
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA OSP/SERRALHEIRO: Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de segurança do trabalho, 
higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção 
coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho,  
coleta  e  armazenamento  do  lixo.  Conhecimentos  gerais  de  uso e  manuseio  de instrumentos  de  trabalho.  Solda;  Interpretação  de  desenho;; 
Conhecimentos  de sistemas  de medidas. História do Alumínio  -  Processo de Transformação do Alumínio  -  Extrusão do Perfil  de  Alumínio  - 
Anodização - Pintura Eletrostática. Acessórios - Escovas - Gaxetas - Silicones - Vidros. Janelas - Especificações Técnicas - Produção de 
Esquadrias - Instalação de Esquadrias.Conhecimento dos diversos tipos de materiais e adequabilidade dos mesmos, necessários aos serviços 
de  serralheria;Conhecimento  de  equipamentos  e  ferramental  necessários  ao  desempenho  da  função.  Confecção  de  peças  de  serralheria.  
conhecimento básico em solda elétrica; conhecimento básico em bitola de ferro para serralheria. Conhecimento básico em serralheria artística e  
industrial.
Indicação Bibliográfica:
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada,
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999
3 - ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: Um processo de Transformação.Ed. Terra Una, Brasília. 1997
4 – www.lixo.com.br
5 – PEREIRA, Eloy Meneses – MANUAL DO SERRALHEIRO, V.2,3 e 4 Editora Rigel. 1991.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA OSP/SOLDADOR:  Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de segurança do trabalho, 
higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção 
coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho,  
coleta e armazenamento do lixo. Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de trabalho. Metalurgia básica (noções de tratamento 
térmico); Termologia; Dilatação linear; Processo de soldagem a gás (oxiacetileno, oxipropano, etc.); Processo de soldagem elétrica (ênfase em 
soldagem com eletrodo revestido);  Soldagem de aço liga,  aço especial,  aço  manganês;  Soldagem de manutenção  e seleção  de processos;  
Soldagem aluminotérmica.
Indicação Bibliográfica:
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada,
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999
3 - ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: Um processo de Transformação.Ed. Terra Una, Brasília. 1997
4 – www.lixo.com.br
5 – MODENESI, Paulo José, MARQUES, Paulo Villani, BRACARENSE, Alexandre Queirós, SOLDAGEM – FUNDAMENTOS E TECNOLOGIA.  
Editora UFMG.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA TRATORISTA: Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de segurança do trabalho, higiene 
e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção coletiva, 
medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e  
armazenamento do lixo.. Código Nacional de Trânsito – Lei Federal nº 9.602, de 21/01/98 (Legislação de Trânsito). Normas gerais de circulação e  
conduta; sinalização de trânsito; direção defensiva; primeiros socorros; meio ambiente e cidadania; noções de mecânica. Identificação dos símbolos 
universais de instrumentos e comandos utilizados nos tratores agrícolas; identificação dos painéis, controles e instrumentos dos tratores agrícolas;  
manutenções  periódicas  dos  tratores,  máquinas  e  implementos  agrícolas;  precauções  de  segurança  com  tratores,  máquinas  e  implementos 
agrícolas; prática de direção
Indicação Bibliográfica:
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada,
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999
3 - ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: Um processo de Transformação.Ed. Terra Una, Brasília. 1997

Realização:
Reis e Reis Auditores Associados
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4 – www.lixo.com.br
Outros livros que abrangem o programa proposto

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS, OPERADOR DE VEÍCULOS PESADOS 

PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS: Leitura e Interpretação de Texto; Ortografia; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais, 
Dígrafos; Divisão silábica; Adjetivo; Artigo; Verbo: tempo, número, pessoa e conjugação. 
Indicações Bibliográficas:
1. ANDRÉ, Hildebrando Affonso de. Gramática Ilustrada. São Paulo. Moderna.
2. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.  São Paulo. Nacional.
3. FARACO e MOURA. Gramática Nova. São Paulo. Ática.

MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS:  Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de medidas 
brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples.
Indicações Bibliográficas:
1. GIOVANNI, José Ruy.  A Conquista da Matemática, método experimental. SP. FTD. 1986.
2. CASTILHO, Sônia Fiúza da Rocha, DUARTE, Ana Lúcia Amaral. Matemática Orientada. Bhte. Ed. Vigília.

ESPECÍFICA PARA MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS: Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo,  noções e normas de 
segurança do trabalho,  higiene e comportamento.  Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho;  Organização do Trabalho e processos  de 
trabalho, medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de  
conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. Código Nacional de Trânsito – Lei Federal nº 9.602, de 21/01/98 (Legislação de 
Trânsito).  A  prova versará  sobre  questões  de  rotina  do  trabalho  do  cargo,  incluindo  normas  e  métodos  de  segurança  no  trabalho,  noções  
fundamentais de mecânica, em especial em motores a diesel.
Indicação Bibliográfica:
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada,
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999
3 - ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: Um processo de Transformação.Ed. Terra Una, Brasília. 1997
4 – www.lixo.com.br
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA OPERADOR DE VEÍCULOS PESADOS:  Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de 
segurança do trabalho,  higiene e comportamento.  Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho;  Organização do Trabalho e processos  de 
trabalho, medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de  
conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. Código Nacional de Trânsito – Lei Federal nº 9.602, de 21/01/98 (Legislação de 
Trânsito). Normas gerais de circulação e conduta; sinalização de trânsito; direção defensiva; primeiros socorros; meio ambiente e cidadania; noções 
de mecânica.
Indicação Bibliográfica:
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada,
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999
3 - ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: Um processo de Transformação.Ed. Terra Una, Brasília. 1997
4 – www.lixo.com.br
Outros livros que abrangem o programa proposto

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO (1º GRAU)

AUXILIAR DE DENTISTA; MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA DE PINTURA

PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS: TEXTO: Interpretação de texto informativo ou literário. FONÉTICA: fonema e letra; classificação dos 
fonemas (vogais, semivogais e consoantes); encontros vocálicos; encontros consonantais; dígrafos; sílabas; tonicidade das sílabas. ORTOGRAFIA: 
Emprego das letras maiúsculas e minúsculas; acentuação gráfica; representação das unidades de medida; emprego do hífen.  MORFOLOGIA: 
Famílias de palavras; afixos; processos de formação de palavras; reconhecimento, emprego,  flexões e classificações das classes gramaticais.  
SINTAXE: A estrutura da oração (classificação e emprego dos termos); a estrutura do período composto (classificação e emprego das orações);  
emprego dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, concordância verbal e nominal.
Indicações Bibliográficas:
1. Gramática Nova . Faraco & Moura.
2. Novíssima Gramática. Domingos Paschoal Cegalla. 
3.  Curso Prático de Gramática Ernani Terra.
4. Gramática Ilustrada. Hildebrando A. de André. 

Realização:
Reis e Reis Auditores Associados

www.reisauditores.com.br
(31) 3213-0060 (31)3327-5585
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MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS:  Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de medidas 
brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples.
Indicações Bibliográficas:
1. BONGIOVANNI, VISSOTO E LAUREANO, 5ª a 8ª série. 7ª edição. Matemática Vida. Ed. Ática, 1982.
2. IEZZI, Gelson, 1939. Matemática 5ª a 8ª série. Dolce Oswaldo, Machado Antônio  - SP. Atual
3. GIOVANNI, José Ruy, CASTRUCCI, Benedito, JÚNIOR, José Ruy Giovanni.    A Conquista da Matemática   – Teoria e Aplicação 5ª a 8ª série, 
Edição renovada. Editora FTD. SP, 1992.
4. IMENES, Luiz Márcio, LELLIS, Matemática 5ª a 8ª série. Editora Scipione. 1998.

ESPECÍFICA PARA AUXILIAR DE DENTISTA:  Amálgama, Resina Composta (Tipo Adaptic), Resina  Fotopolimerizável,  Curativo,  Forramento, 
Profilaxia aplicação Típica  de  Flúor, Exodontia (instrumental e material necessário); Esterilização:  meios, material  utilizado, aparelhos utilizados; 
Revelação de  Radiografias:  material  utilizado,  revelação,  fixação,  secagem;  Indumentária   Completa.  CONHECIMENTOS DE POLÍTICA DE 
SAÚDE (SUS):  1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde; 2. Evolução do conceito Saúde/Doença; 3. Noções 
básicas de Epidemiologia e Vigilância; 4. Epidemiológica; 5. Noções de Higiene Social, Sanitária e mental; 6. Doenças Transmissíveis.
Recepção  do Paciente:  ficha clínica,  organização  de arquivo;  Preparo  e  manutenção  das  salas  de atendimento  com suprimento  do material 
necessário; Isolamento no campo operatório; Manipulação e classificação de materiais odontológicos; Revelação e montagem de radiografias intra-
orais; Preparo do paciente para o atendimento; Auxílio no atendimento: instrumentação do cirurgião-dentista e/ou técnico de higiene bucal junto a  
cadeira operatória; Aplicação de métodos preventivos para controle de cárie dental e doenças periodontais; Orientação ao paciente sobre higiene 
bucal. Confecção de modelos em gesso; Esterilização de Material; Conhecimentos Básicos de funcionamento de uma clínica odontológica e dos 
equipamentos, instrumentais e materiais nela utilizados; Instrumentação de Materiais

Indicação Bibliográfica
1. Baratieri, L.Narciso - Procedimentos Preventivos e Restauradores, Quinfessence, Livraria e Editora Santos, 1989.
2. Phillips, R. W. Materiais Dentários Skiners, Interamericana, 2ª Edição, 1978.
3.Brasil, Ministério da Saúde - Secretaria de Organização da Unidade do Sistema Unificado de Saúde. Modelos Assistenciais no Sistema Único de 
Saúde.
4.Ministério da Saúde. Centro de Documentação. Conferência Nacional de Saúde, 8ª, Brasília, 1986.
5.Vauvham,  J.P.  e Morrow,  R.H.  Epidemiologia  para os Municípios.  Manual  para  Gerenciamento  dos  Distritos  Sanitários.  Hucitec,  Saúde em 
Debate, 1992.
6. LUCAS, Simone Dutra. Materiais dentários: manual para ACD e THD. Belo Horizonte, Líttera Maciel, 1997.
7. SAMARANAYAKE, L. P. Controle da infecção para a equipe odontológica. 2ª ed. São Paulo, Santos, 1995.
8. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Programa Nacional de doenças sexualmente transmissíveis/AIDS. Hepatites,  
AIDS e Herpes na prática odontológica. Brasília, 1996.
9. Guia curricular para formação do atendente de consultório dentário para atuar na rede básica do SUS. Áreas I e II. Brasília: Ministério da saúde.  
1998
10. Guia curricular para formação do atendente de consultório dentário para atuar na rede básica do SUS. Áreas III e IV. Brasília: Ministério da  
saúde. 1998.

ESPECÍFICA PARA MOTORISTA: Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de segurança do trabalho, higiene 
e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção coletiva, 
medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e  
armazenamento do lixo.Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo. Código Nacional de Trânsito – Lei Federal nº 9.602, de 21/01/98 
(Legislação de Trânsito). Normas gerais de circulação e conduta; sinalização de trânsito; direção defensiva; primeiros socorros; meio ambiente e  
cidadania; noções de mecânica.
Indicação Bibliográfica:
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada,
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999
3 - ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: Um processo de Transformação.Ed. Terra Una, Brasília. 1997
4 – www.lixo.com.br
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA OPERADOR DE MÁQUINA DE PINTURA: Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de 
segurança do trabalho,  higiene e comportamento.  Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho;  Organização do Trabalho e processos  de 
trabalho, medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de  
conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. Código Nacional de Trânsito – Lei Federal nº 9.602, de 21/01/98 (Legislação de  
Trânsito). Normas gerais de circulação e conduta; sinalização de trânsito; direção defensiva; primeiros socorros; meio ambiente e cidadania; noções 
de  mecânica.;símbolos  universais  de  instrumentos  e  comandos;  Identificação  dos  painéis,  controles  e  instrumentos  da  Máquina  de  Pintura;  
Manutenções periódicas; precauções de segurança; prática de direção.
Indicação Bibliográfica:
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada,
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999
3 - ZANETI, Izabel C.B.B. – Além do Lixo, Reciclar: Um processo de Transformação.Ed. Terra Una, Brasília. 1997
4 – www.lixo.com.br
Outros livros que abrangem o programa proposto

Realização:
Reis e Reis Auditores Associados

www.reisauditores.com.br
(31) 3213-0060 (31)3327-5585
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO (2º GRAU)

AGENTE FISCAL; DESENHISTA, DESENHISTA DE AUTOCAD; TÉCNICO EM ÁREA DE TOPOGRAFIA, OFICIAL 
DE  ADMINISTRAÇÃO;  TÉCNICO  EM  ENFERMAGEM/US;  TÉCNICO  EM  LABORATÓRIO;  TÉCNICO  EM 
INFORMÁTICA; TÉCNICO EM RAIO X

PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS:  Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras - 
Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e  
feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e  
verbal.

Indicações Bibliográficas:
1. MESQUITA, Roberto Melo - Gramática da Língua Portuguesa – Editora Saraiva.
2. CAMPEDELLI, Samira Youssef e SOUZA, Jésus Barbosa – Gramática do texto – texto da gramática – Editora Saraiva.
3. PASQUALE e ULISSES - Gramática da Língua Portuguesa – Editora Scipione.
4. TERRA, Ernani - Curso Prático de Gramática – Editora Scipione.
5. SACCONI, Luiz Antônio - Nossa Gramática – Teoria e Prática – Atual Editora. 
Outros livros que abrangem o programa proposto

MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de 
medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples.  
Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
Indicações Bibliográficas:
1. BIANCHINI, Edwaldo E PACCOLA Herval / Vol. Único – Ed. Moderna – 1995 / São Paulo.
2. FACCHINI, Walter – Vol. Único / Ed. Saraiva –  1997 /  São Paulo.
3. GIOVANNI, José Ruy – BONJORNO, José Roberto – JUNIOR José Ruy Giovanni – Matemática Fundamental / Vol. Único – Ed. FTD – 1994 – 
São Paulo.
4. BEZERRA, Manoel Jairo – PUTNOKI José Castro – “JOTA” / Vol. Único – Ed. Scipione – 1994. 
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA AGENTE FISCAL: Conhecimento sobre Ações e Atribuições do Agente Fiscal; Conhecimento sobre Processo Administrativo 
(Infração,  intimação,  termo  de  ciência,  interdição,  etc);  Conhecimento  sobre  Alimentos;  DTA  (doenças  transmitidas  por  alimentos);  Surtos 
Endêmicos;  Conhecimento  sobre  Zoonoses,  animais  peçonhentos  (lonomia,  aranha  marrom,  aranha  armadeira,  escorpiões  e  cobras); 
Conhecimento sobre dengue, leptospirose e demais doenças veículadas por água e alimentos; Leis Federais  nºs.  8080/90,  6437/77, 9782/99,  
5991/73; Noções de risco em epidemiologia e Saúde da Família; Conhecimento sobre coleta de água e alimentos, e como informar uma confecção  
de  caixa  séptica,  sumidouro,  desindetização,  limpeza  de  caixas  de  água;  Código  Sanitário  Estadual;  Noções  de  atendimento  ao  público  e  
gerenciamento de conflitos; Conhecimento sobre Ações e Atribuições da Vigilância Sanitária. Lei 2913/1997 Glossário. Lei 2988/1997 Metodologia 
de multas – Alteradas pela lei 3099/1998.  Lei  3006/1998 Código de Obras Habitacionais.  Lei  3068/1998 Código de Obras Não Habitacionais-  
Alterada pela Lei 4361/2005. Lei 3180/1999 Parcelamento do Solo. Lei 3181/199 Uso e ocupação – Alterada pelas leis 4029/04 e 4063/05. Lei  
3519/2001 Caçambas. Lei 3543/2001 Construção, Reconstrução e Reparo de passeios. Lei 4876/2008 Limpeza e Terrenos. Código de posturas do 
município – Lei 2.962/97 com alterações feitas pelas leis 3.566/01, 3.884/03, 3.982/03, 4.143/04, 4.179/04, 4.181/04, 4.364/05, 4.487/06, 4.712/07, 
4.840/08. Lei Municipal 3.769/02 alterada pela Lei 4.178/04. Lei Municipal 3.864/03. Lei Municipal 3.606/01 alterada pelas Leis 3.618/02 e 3.887/03.  
Lei Municipal 3.795/02. Lei Municipal 3.601/01 alterada pela Lei 3.625/02. Lei Municipal 4.951/08. Lei Municipal 3.510/01 alterada pela lei 4.009/03.  
Lei  Municipal 2.988/97 alterada pelas Leis 3.099/98 e 5.194/10. Lei Municipal 3.863/03 alterada pela lei 5.365/11. Decreto Municipal 4.126/06. 
Decreto  Municipal  2.841/02  alterado  pelo  decreto  2.882/02.  Decreto  Municipal  3.264/03.  Decreto  Municipal  2.710/01.  Legislações  Municipais  
Referentes  ao  Setor  de  vigilância  Sanitária:  Lei  Municipal  2.990/1997  (Código  Sanitário).  Lei  Municipal  2.974/1997  (Código  de  Meio  -  
ambiente)..NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conhecimentos Básicos de: Broffice 2.0 (Módulos Writer, Calc, Impress e base)1 - Manipulação de 
arquivos.Ler e gravar do MS Office;Gravar arquivo do MS Office no formato do Broffice;Gravar e Ler arquivo com senha;Gerar arquivo PDF de  
arquivo  do  Broffice;Gerar  arquivo  texto.Formatação  de  áginas.Página;Plano  de  Fundo;Cabeçalho  e  rodapé;Bordas;Colunas. 
Edição.Recortar;Copiar;Colar;Colar Especial; Selecionar partes de texto, células ou objetos; Selecionar tudo; Localizar e substituir; Navegador; Auto 
texto;  Permutar  banco de dados;  Campos; Notas de rodapé;  Exibição.Layouts  de visualização;Barra de ferramentas;Barra de status;Status do 
método de entrada; Régua; Limites do texto; Sombreamento de campos; Campos; Caracteres não-imprimíveis; Parágrafos ocultos; Fonte de dados; 
Tela  inteira;  Zoom; Inserção.Quebra  manual;  Campos;  Caractere  especial;  Seção;  Hiperlink  Cabeçalho;  Rodapé;  Notas  de rodapé;  Legenda;  
Favoritos;  Nota;  Script;  Envelope;  Quadro;  Tabela;  Régua horizontal;  Figura;  Filme e som; Objeto;  Quadro  flutuante;  Arquivo.  Tabela (Writer)  
Inserir/excluir; Selecionar; Mesclar células; Dividir células; Mesclar tabela; Dividir tabela; Auto-formatar; Auto-ajustar; Repetição de linhas de título; 
Converter Classificar; Fórmula; Formato numérico; Bordas da tabela; Propriedades da tabela. Utilização de Ferramentas Verificação ortográfica; 
Idioma; Contagem de palavras; Autocorreção Numeração da estrutura de tópicos; Numeração de linhas; Notas de rodapé; Gallery; Media player; 
Banco de dados bibliográficos; Assistente de mala direta;  Classificar; Calcular; Atualizar; Macros; Gerenciador de pacotes; Personalizar; Opções  
Utilização de Planilhas. Soma; Mesclagem de células; Manipulação de fórmulas; Formatação de células; Formatação de páginas; Formatação de  
linhas/colunas; Importação de arquivos texto; Cabeçalhos e rodapés; Inclusão/exclusão de planilhas; nomeação de planilhas; Manuseio da barra de 
ferramentas;  Proteção  de  documentos;  Dividir/congelar  janelas;  filtrar/classificar  dados;  Configurar  as  Ferramentas/opções;  Manipulação  de 
imagens/objetos; Manipulação de gráficos; Manipulação da Fonte de Dados (Base). Mala-Direta. Manipulação de slides (impress).Linux e Software 
Livre. História do Software Livre e do Linux; Conhecer, no mínimo 10 distribuiçoes, informando sobre sua derivação (Debian, Slackware, Red Hat,  

Realização:
Reis e Reis Auditores Associados
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etc...); Sistema Operacional Linux Kurumin Instalação; Particionamento; Pontos de montagem; Gerenciador de Boot (Grub e Lilo – configuração 
básica); Instalação de mais de um sistema operacional em um computador; Sistemas de arquivo; Organização e função padrão dos diretórios;  
Noção de Servidores (web, proxy, impressão, NFS, etc...); Configuração básica de rede com noções do protocolo TCP/IP (host, rede, gateway, 
broadcast, mais de um IP na mesma placa, etc ...) em modo texto; Permissões de arquivos e diretórios; Comandos de manipulação de arquivos e 
diretórios  (cd,  md,  rm, etc  ...);  Comandos  de busca e exibição(find,  whereis,  locate,  pwd,  who,  etc  ...);  Comandos de boot  (halt,  reboot,  init,  
shutdown, etc ...) Conhecimento dos arquivos fstab, inittab, passwd, shadow, cupsd.conf,  xorg.conf, bash_profile (arquivo oculto), lilo.conf, rc.local,  
hosts, resolv.conf, /etc/modules; Gerenciador de Janelas KDE; Papel de parede; Descanso de tela; Centro de Controle; Manipulação do Painel;  
Configuração de mouse e teclado; Configuração da resolução da tela; Icones; Manipulação de Pastas (subdiretórios); Manipulação do Konqueror; 
Conhecimentos dos aplicativos mais comuns: Mozilla Firefox, K3b, Kaffeine, Mozilla Thunderbird, GIMP e Aumix; Gerenciador de pacotes Apt-get;  
Execução dos scripts mais comuns do Sistema, tais como kurumin-firewall; Configuração de serviços do sistema, assim como sua inicialização  
(/etc/rcs.d); Acesso remoto (SSH, FTP): Links simbólicos; Instalação e configuração do Vmware.
Indicações Bibliográficas:
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA: 
- Lei Federal 8080/90.
- Lei Federal 6437/77.
- Lei Federal 9782/99.
- Lei Federal 5991/73.
- Constituição Federal.
- Legislação Sanitária Estadual.
- Legislação Municipal e Decreto Municipal solicitados no Conhecimento Específico.

1. http://www.broffice.org  
2. http://www.metro.sp.gov.br/diversos/download/tedownload.asp  
3. http://www.vivaolinux.com.br  
4. http://www.linuxclube.com.br  
5. http://www.br-linux.org  
6. http://www.guiadohardware.net  
7. http://www.olinux.com.br  
8. http://www.softwarelivre.org.br  
9. http://www.gnu.org  
10. http://www.debian.org  
11. http://www.mandriva.com.br  
12. Legislação Municipal disponível nos sites: www.reisauditores.com.br  e www.varginha.mg.gov.br .
13. Constituição Federal e Código Tributário Nacional

Lei 2913/1997 Glossário
Lei 2988/1997 Metodologia de multas – Alteradas pela lei 3099/1998
Lei 3006/1998 Código de Obras Habitacionais
Lei 3068/1998 Código de Obras Não Habitacionais- Alterada pela Lei 4361/2005
Lei 3180/1999 Parcelamento do Solo
Lei 3181/199 Uso e ocupação – Alterada pelas leis 4029/04 e 4063/05
Lei 3519/2001 Caçambas
Lei 3543/2001 Construção, Reconstrução e Reparo de passeios
Lei 4876/2008 Limpeza e Terrenos

- Código de posturas do município – Lei 2.962/97 com alterações feitas pelas leis 3.566/01, 3.884/03, 3.982/03, 4.143/04, 4.179/04, 4.181/04, 
4.364/05, 4.487/06, 4.712/07, 4.840/08
-Lei Municipal 3.769/02 alterada pela Lei 4.178/04
-Lei Municipal 3.864/03
-Lei Municipal 3.606/01 alterada pelas Leis 3.618/02 e 3.887/03;
-Lei Municipal 3.795/02
-Lei Municipal 3.601/01 alterada pela Lei 3.625/02
-Lei Municipal 4.951/08;
-Lei Municipal 3.510/01 alterada pela lei 4.009/03
-Lei Municipal 2.988/97 alterada pelas Leis 3.099/98 e 5.194/10;
-Lei Municipal 3.863/03 alterada pela lei 5.365/11;
-Decreto Municipal 4.126/06
-Decreto Municipal 2.841/02 alterado pelo decreto 2.882/02;
-Decreto Municipal 3.264/03
-Decreto Municipal 2.710/01

Obs: Existem vários livros disponíveis que podem ser adquiridos em sites como www.guiadohardware.net e www.linuxmall.com.br entre outros.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA DESENHISTA: Desenho básico de projeto: formatos, escalas, símbolos e convenções. Normas ABNT.
Conhecimento dos sistemas AUTOCAD e Corel Draw. Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo.

Realização:
Reis e Reis Auditores Associados
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Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo. 
Conhecimentos básicos de Arquitetura;
Conhecimentos básicos de Engenharia Civil;
Conhecimentos básicos de Topografia;
Conhecimentos básicos de Engenharia Elétrica;
Conhecimentos básicos de Engenharia hidráulica;
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.
Vista ortográficas; linha empregadas em desenho técnico; cotagem; escalas; hachuras; isométrica; cavaleria e cônica; áreas de figuras planas;  
volumes dos principais sólidos; representação gráfica de projetos de arquitetura; planta baixa; cortes; fachada; cobertura e planta de situação; 
instalações prediais; elétrica e de TV e telefonia; hidrosanitárias; gás e de combate à incêndios; 
Normas e regulamentos para edificações no Município de Varginha; 
Programa Auto CAD; desenho 2d e plotagem; Word; Power Point, Excel, Corel Draw e Plotagem.

Indicações Bibliográficas:
- Finkestein, Elle. Autocad - Soluções Rápidas. São Paulo. Berkeley 1999
- Oberg, L. Desenho arquitetôico. Fortaleza: livro técnico. 21acd 1976
- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 6492, Representação de Projetos de
Arquitetura
- NBR 13532/98 – Elaboração de Projetos de Edificações/Arquitetura
- NBR 13531/95 – Elaboração de Projetos de Edificações/Atividades Técnicas
- Da Costa, Antonio Ferreira, Detalhando a Arquitetura, vol. 1,2 e 3, Rio de Janeiro, 1995
- Baldem, Roquimar de Lima, AUTOCAD 2002; Utilizando Totalmente; São Paulo: Erica ED
2002
- Rangel, Alcyr Pinheiro, Desenho Projetivo; Projeções Cotadas. São Paulo: Livros Técnicos e
Científicos 3ª. Ed. 1976

1 http://www.broffice.org  
2 http://www.metro.sp.gov.br/diversos/download/tedownload.asp  
3 http://www.vivaolinux.com.br  
4 http://www.linuxclube.com.br  
5 http://www.br-linux.org  
6 http://www.guiadohardware.net  
7 http://www.olinux.com.br  
8 http://www.softwarelivre.org.br  
9 http://www.gnu.org  
10 http://www.debian.org  
11 http://www.mandriva.com.br  
12 Legislação Municipal disponível nos sites: www.reisauditores.com.br  e www.varginha.mg.gov.br 
13 Constituição Federal e Código Tributário Nacional

Obs: Existem vários livros disponíveis que podem ser adquiridos em sites como www.guiadohardware.net e www.linuxmall.com.br entre outros.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA DESENHISTA EM AUTOCAD: Desenho básico de projeto: formatos, escalas, símbolos e convenções. Normas ABNT.
Conhecimento dos sistemas AUTOCAD e Corel Draw. Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo.
Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo. 
Conhecimentos básicos de Arquitetura;
Conhecimentos básicos de Engenharia Civil;
Conhecimentos básicos de Topografia;
Conhecimentos básicos de Engenharia Elétrica;
Conhecimentos básicos de Engenharia hidráulica;
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.
Vista ortográficas; linha empregadas em desenho técnico; cotagem; escalas; hachuras; isométrica; cavaleria e cônica; áreas de figuras planas;  
volumes dos principais sólidos; representação gráfica de projetos de arquitetura; planta baixa; cortes; fachada; cobertura e planta de situação; 
instalações prediais; elétrica e de TV e telefonia; hidrosanitárias; gás e de combate à incêndios; 
Normas e regulamentos para edificações no Município de Varginha; 
Programa Auto CAD; desenho 2d e plotagem; Word; Power Point, Excel, Corel Draw e Plotagem.
Indicações Bibliográficas:
- Finkestein, Elle. Autocad - Soluções Rápidas. São Paulo. Berkeley 1999
- Oberg, L. Desenho arquitetôico. Fortaleza: livro técnico. 21acd 1976
- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 6492, Representação de Projetos de
Arquitetura
- NBR 13532/98 – Elaboração de Projetos de Edificações/Arquitetura
- NBR 13531/95 – Elaboração de Projetos de Edificações/Atividades Técnicas

Realização:
Reis e Reis Auditores Associados

www.reisauditores.com.br
(31) 3213-0060 (31)3327-5585
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- Da Costa, Antonio Ferreira, Detalhando a Arquitetura, vol. 1,2 e 3, Rio de Janeiro, 1995
- Baldem, Roquimar de Lima, AUTOCAD 2002; Utilizando Totalmente; São Paulo: Erica ED
2002
- Rangel, Alcyr Pinheiro, Desenho Projetivo; Projeções Cotadas. São Paulo: Livros Técnicos e
Científicos 3ª. Ed. 1976

14 http://www.broffice.org  
15 http://www.metro.sp.gov.br/diversos/download/tedownload.asp  
16 http://www.vivaolinux.com.br  
17 http://www.linuxclube.com.br  
18 http://www.br-linux.org  
19 http://www.guiadohardware.net  
20 http://www.olinux.com.br  
21 http://www.softwarelivre.org.br  
22 http://www.gnu.org  
23 http://www.debian.org  
24 http://www.mandriva.com.br  
25 Legislação Municipal disponível nos sites: www.reisauditores.com.br  e www.varginha.mg.gov.br 
26 Constituição Federal e Código Tributário Nacional

Obs: Existem vários livros disponíveis que podem ser adquiridos em sites como www.guiadohardware.net e www.linuxmall.com.br entre outros.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA TÉCNICO EM ÁREA DE TOPOGRAFIA: 1. Topografia: definição, objetivos, divisões, e unidades usuais. 
2. Topologia: formas do terreno, leis do modelado e representação do relevo; marcos de referência topográfica.
3. Sistema de coordenadas: coordenadas polares; oordenadas plano retangulares e geográficas; noções básicas de coordenadasastronômicas e
terrestres; e noção básica do sistema UTM.
4. Ângulos e Direções: azimute plano e verdadeiro;azimute magnético e rumos magnéticos; atualização de rumo e azimute magnético; relação entre 
os três norte:magnético; verdadeiro e da quadrícula; ângulos horizontais e verticais. 
5. Obtenção de distâncias por:Estadimetria, diastimetria e taqueometria.
6. Desenvolvimento de irradiações taqueométricas. 7 Cálculo denivelamento trigonométrico.
8. Nivelamento geométrico. 
9. Cálculo de nivelamento geométrico. 
10. Medidas àtrena e alinhamentos por baliza. 
11. Desenvolvimento e locação de curvas horizontais e verticais. 
12. Cálculo analítico para determinação de azimute e distância. 
13. Cálculo de projeções e transportes de coordenadas.
14. Métodos de Levantamento: planimétrico; por radiamento; por poligonação; e por triangulação simples. 
15.Cálculo de poligonal - erros e compensação. 
16. Cálculo de área - geométrico e analiticamente. 
17. Familiarização com bússolas, teodolitos, níveis, distanciometros e estações
total. 
18. Desenho topográfico:Desenho da planta.Escalas; Formatos do papel.Quadriculado, segundo ABNT; perfil  longitudinal;  greide e seutraçado;  
plano cotado; desenho de um perfil. 
19. Locação de talude. Cálculo de volumes-correção prismoidal ede volumes em curvas.Conhecimentos Gerais
das Atividades Inerentes ao Cargo. Vista ortográficas; linha empregadas em desenho técnico; cotagem; escalas; hachuras; isométrica; cavaleria e 
cônica; áreas de figuras planas; volumes dos principais sólidos;.

Indicações Bibliográficas:
TOPOGRAFIA (STP). ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13133: execução de levantamento topográfico. Rio de Janeiro: 
Editora, ABTN 1994. 35 p. BORGES, Alberto de Campos. Exercícios de topografia. São Paulo: Edgard Blucher, 1998. 194 p. Alberto de Campos 
Borges. Topografia aplicada à engenharia civil. São Paulo: Edgard Blucher, 1999. 2 v. V.1. Alberto de Campos Borges. Topografia aplicada à 
engenharia civil. São Paulo: Edgard Blucher, 1999. 2 v. V.2. ESPARTEL, Lélis. Curso de Topografia. 4. ed.

27 Porto Alegre: Globo, 1977. 655 p.http://www.broffice.org
28 http://www.metro.sp.gov.br/diversos/download/tedownload.asp  
29 http://www.vivaolinux.com.br  
30 http://www.linuxclube.com.br  
31 http://www.br-linux.org  
32 http://www.guiadohardware.net  
33 http://www.olinux.com.br  
34 http://www.softwarelivre.org.br  
35 http://www.gnu.org  
36 http://www.debian.org  

Realização:
Reis e Reis Auditores Associados

www.reisauditores.com.br
(31) 3213-0060 (31)3327-5585
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37 http://www.mandriva.com.br  
38 Legislação Municipal disponível nos sites: www.reisauditores.com.br  e www.varginha.mg.gov.br 
39 Constituição Federal e Código Tributário Nacional

Obs: Existem vários livros disponíveis que podem ser adquiridos em sites como www.guiadohardware.net e www.linuxmall.com.br entre outros.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM/US:  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 epidemiológica das principais 
doenças transmissíveis. Assistência de enfermagem à mulher: na prevenção do Câncer cérvico-uterino e de Mama, no Pré-natal no planejamento  
familiar.  Assistência  de enfermagem à criança: no controle do crescimento e desenvolvimento, no controle das doenças  diarréicas,  no controle 
 das infecções respiratórias agudas (pneumonia, otites, amigdalites, infecções das vias aéreas superiores), no controle das principais verminoses 
(ascaradíase, oxioríase, estrogiloidíase, giardíase, amebíase e esquitossomose), na alimentação da criança (aleitamento materno e orientação para  
o desmame). Assistência de enfermagem ao adulto. Conceito, causas, sinais e sintomas, tratamento e assistência de enfermagem das patologias 
dos seguintes sistemas: Sistema cardiovascular, insuficiência cardíaca congestiva e hipertensão arterial; Sistema respiratório: asma e pneumonias;  
 Sistema  digestivo:   gastrites  e  úlceras  pépticas;  Sistema  andócrino:  diabetes  mellitus;  Sistema  neurológico:  caracterização   dos  níveis   de 
consciência e acidentes vascular cerebral; Sistema músculo-esquelético: traumatismos (distensão, entorços, subluxação e fraturas); Procedimentos  
básicos  de  enfermagem: verificação  da pressão arterial, pulso, temperatura e respiração, curativos (técnicas, tipos de curativos), administração 
 de  medicamentos   (diluição,  dosagem,  vias  e   efeitos  colaterais);  Legislação  em  Enfermagem:  Lei  do  exercício   profissional;   Conceitos 
matemáticos aplicados à prática profissional.
CONHECIMENTOS DE SUS/SAÚDE PÚBLICA PARA O CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Noções básicas de vigilância epidemiológica 
e  sanitária.  Indicadores  de  saúde.  Sistema  de  notificação.  Endemias/Epidemias:  situação  atual,  medidas  de  controle  e  tratamento.  Distritos 
sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária e mental.
Indicações Bibliográficas:
1. BRUNNER, Enfermagem Médica Cirúrgica. 7ª edição, Interamericana, Rio de Janeiro.
2. NEVES, Jaime. Diagnóstico e tratamento das doenças infecciosas e parasitárias. 2ª edição, Guanabara Koogan, Rio de Janeiro.
3. SHULL, Patrícia Dwyer. Enfermagem básica -  Teoria e prática. 1ª edição, Rideel, São Paulo.
4. Ministério da Saúde. Cadernos da IX Conferência Nacional da Saúde. Brasília, 1992.
5. Ministério da Saúde. Doenças Evitáveis por Imunização. Brasília, 1993.
6. Ministério da Saúde, Programa de assistência integral à saúde da mulher.  Bases de ação programática.
7. Ministério da Saúde.  Doenças infecciosas e parasitárias. Aspectos clínicos, vigilância  epidemiológica e de controle-guia de bolso. Brasília – 
1999.
8. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
9. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
10. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
11. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
12. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA TÉCNICO EM INFORMÁTICA:  Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo. Broffice 2.0 (Módulos Writer, 
Calc, Impress e base)1 -  Manipulação de arquivos.Ler e gravar do MS Office;Gravar arquivo do MS Office no formato do Broffice;Gravar e Ler 
arquivo com senha;Gerar  arquivo PDF de arquivo do Broffice;Gerar  arquivo texto.Formatação de áginas.Página;Plano de Fundo;Cabeçalho e  
rodapé;Bordas;Colunas. Edição.Recortar;Copiar;Colar;Colar Especial; Selecionar partes de texto, células ou objetos; Selecionar tudo; Localizar e 
substituir;  Navegador;  Auto  texto;  Permutar  banco  de  dados;  Campos;  Notas  de  rodapé;  Exibição.Layouts  de  visualização;Barra  de 
ferramentas;Barra  de  status;Status  do  método  de  entrada;  Régua;  Limites  do  texto;  Sombreamento  de  campos;  Campos;  Caracteres  não-
imprimíveis;  Parágrafos  ocultos;  Fonte  de dados;  Tela inteira;  Zoom; Inserção.Quebra  manual;  Campos;  Caractere  especial;  Seção;  Hiperlink  
Cabeçalho; Rodapé; Notas de rodapé; Legenda; Favoritos; Nota; Script; Envelope; Quadro; Tabela; Régua horizontal; Figura; Filme e som; Objeto;  
Quadro flutuante; Arquivo. Tabela (Writer) Inserir/excluir; Selecionar; Mesclar células; Dividir células; Mesclar tabela; Dividir tabela; Auto-formatar;  
Auto-ajustar; Repetição de linhas de título; Converter Classificar; Fórmula; Formato numérico; Bordas da tabela; Propriedades da tabela. Utilização 
de Ferramentas Verificação ortográfica; Idioma; Contagem de palavras; Autocorreção Numeração da estrutura de tópicos; Numeração de linhas; 
Notas  de  rodapé;  Gallery;  Media  player;  Banco  de  dados  bibliográficos;  Assistente  de  mala  direta;   Classificar;  Calcular;  Atualizar;  Macros;  
Gerenciador de pacotes; Personalizar; Opções Utilização de Planilhas. Soma; Mesclagem de células; Manipulação de fórmulas; Formatação de 
células;  Formatação  de  páginas;  Formatação  de  linhas/colunas;  Importação  de  arquivos  texto;  Cabeçalhos  e  rodapés;  Inclusão/exclusão  de 
planilhas; nomeação de planilhas; Manuseio da barra de ferramentas; Proteção de documentos; Dividir/congelar janelas; filtrar/classificar dados; 
Configurar  as Ferramentas/opções;  Manipulação de imagens/objetos; Manipulação de gráficos; Manipulação da Fonte de Dados (Base).  Mala-
Direta. Manipulação de slides (impress).Linux e Software Livre.  História do Software Livre e do Linux; Conhecer, no mínimo, 10 distribuiçoes, 
informando sobre sua derivação (Debian, Slackware, Red Hat, etc...);  Sistema Operacional Linux Kurumin Instalação; Particionamento; Pontos 
de montagem; Gerenciador  de Boot  (Grub e Lilo – configuração básica);  Instalação de mais de um sistema operacional  em um computador;  
Sistemas de arquivo; Organização e função padrão dos diretórios; Noção de Servidores (web, proxy, impressão, NFS, etc...); Configuração básica  
de rede com noções do protocolo TCP/IP (host, rede, gateway, broadcast, mais de um IP na mesma placa, etc ...) em modo texto; Permissões de 
arquivos e diretórios; Comandos de manipulação de arquivos e diretórios (cd, md, rm, etc ...); Comandos de busca e exibição(find, whereis, locate, 
pwd, who, etc ...); Comandos de boot (halt, reboot, init, shutdown, etc ...) Conhecimento dos arquivos fstab, inittab, passwd, shadow, cupsd.conf,  
xorg.conf, bash_profile (arquivo oculto), lilo.conf, rc.local, hosts, resolv.conf, /etc/modules; Gerenciador de Janelas KDE;  Papel  de parede; 
Descanso de tela;  Centro de Controle;  Manipulação do Painel;  Configuração de mouse e teclado;  Configuração da resolução da tela;  Icones;  
Manipulação de Pastas (subdiretórios); Manipulação do Konqueror; Conhecimentos dos aplicativos mais comuns: Mozilla Firefox, K3b, Kaffeine,  

Realização:
Reis e Reis Auditores Associados

www.reisauditores.com.br
(31) 3213-0060 (31)3327-5585
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Mozilla Thunderbird, GIMP e Aumix; Gerenciador de pacotes Apt-get; Execução dos scripts mais comuns do Sistema, tais como kurumin-firewall;  
Configuração  de  serviços  do  sistema,  assim  como  sua  inicialização  (/etc/rcs.d);  Acesso  remoto  (SSH,  FTP):  Links  simbólicos;  Instalação  e 
configuração do Vmware.
Indicações Bibliográficas:

1 http://www.broffice.org  
2 http://www.metro.sp.gov.br/diversos/download/tedownload.asp  
3 http://www.vivaolinux.com.br  
4 http://www.linuxclube.com.br  
5 http://www.br-linux.org  
6 http://www.guiadohardware.net  
7 http://www.olinux.com.br  
8 http://www.softwarelivre.org.br  
9 http://www.gnu.org  
10 http://www.debian.org  
11 http://www.mandriva.com.br  
12 Legislação Municipal disponível nos sites: www.reisauditores.com.br  e www.varginha.mg.gov.br 
13 Constituição Federal e Código Tributário Nacional

Obs: Existem vários livros disponíveis que podem ser adquiridos em sites como www.guiadohardware.net e www.linuxmall.com.br entre outros.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA TÉCNICO EM LABORATÓRIO:  Fundamentos Básicos:  Materiais utilizados.  Medidas de volume.  Coleta de material  para 
exames. Preparo de soluções diversas. Limpeza e esterilização. Registro de resultados e organização do material de consumo e permanente. 
Hematologia: Confecção e coloração de esfregaços. Execução de exames rotineiros: hematócrito, hemoglobina, hemossedimentação, contagem de 
hemácias e leucócitos, tempo de sangria e coagulação. Bioquímica: Dosagens bioquímicas de rotina: glicose, colesterol, uréia, creatinina, ácido 
úrico, triglicérides, transaminases. Imunologia. Sistema ABO, RH, DU, COOMBS. Sorologia - AEO, PCR, LATEX, VDRL. Teste imunológico da 
gravidez. Urina rotina: Caracteres gerais; Pesquisa de elementos anormais – tiras relativas e reações específicas; Obtenção do sedimento urinário.  
Parasitologia: Métodos para exames de fezes – HPJ, Bauman Moraes, Kato e Graham. Parasitas intestinais e extra-intestinais de interesse médico. 
CONHECIMENTOS DE POLÍTICA DE SAÚDE (SUS): 1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde; 2. Evolução do 
conceito Saúde/Doença; 3. Noções básicas de Epidemiologia e Vigilância; 4. Epidemiológica; 5. Noções de Higiene Social, Sanitária e mental; 6.  
Doenças Transmissíveis.
Indicações Bibliográficas:
1. BIER, Otto. Bacteriologia e Imunologia. Ed. Melhoramentos.
2. BRANDÃO, Jaime P. de Lima; FILHO, Nevio U. Caparica; MENDES, Malker Righi.  Manual de Patologia Clínica. 1ª Edição Ao Livro Técnico, 
1976.
3. CARVALHO, Willian de Freitas. Técnicas Médicas de Imunohematologia. 4ª Edição Cooperativa Editora de Cultura Médica Ltda, 1986.
4. MOURA, Roberto de Almeida, Técnicas de laboratório. 3ª Ed. Livraria Atheneu, 1987.
5. NEVES, David Pereira. Parasitologia humana, 1974.
6. VALLADA, Edigard Pinho. Manual de exames de urina. 4ª Edição Livraria Atheneu, 1981.
7. Brasil, Ministério da Saúde - Secretaria de Organização da Unidade do Sistema Unificado de Saúde. Modelos Assistenciais no Sistema Único de  
Saúde.
8. Ministério da Saúde. Centro de Documentação. Conferência Nacional de Saúde, 8ª, Brasília, 1986.
9.  Vauvham, J.P. e Morrow,  R.H. Epidemiologia para os Municípios.  Manual  para Gerenciamento dos Distritos Sanitários.  Hucitec,  Saúde em 
Debate, 1992.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA O CARGO DE TÉCNICO EM RAIO X : 1) Exames radiológicos (diversos): abdome; tórax; coluna vertebral; membros; C.V.B. 
(com contraste). 2) Exames radiológicos do crânio: pontos de referência; linhas e planos; posições fundamentais do crânio; posições especiais do  
crânio; posições especiais da face. 3) Técnicas radiológicas do crânio: sela turcica; canal óptico; seios da face; temporomandibular; cavum; arcos  
zigomático; órbitas; rochedo. 4) Técnicas radiológicas: articulações, pulmões, arcos costais, esterno (técnica de Cahoon), coluna cervical, coluna 
torácica,  coluna  lombar,  coluna  lombo-sacra,  abdome  simples,  abdome  agudo,  aparelho  urinário,  membros  inferiores  e  superiores,  bacia 
(escanometria). 5) Câmara escura: componentes; manipulação; cuidados especiais; procedimentos. CONHECIMENTOS DE POLÍTICA DE SAÚDE 
(SUS): 1. Organização dos Serviços de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde; 2. Evolução do conceito Saúde/Doença; 3. Noções básicas de  
Epidemiologia e Vigilância; 4. Epidemiológica; 5. Noções de Higiene Social, Sanitária e mental; 6. Doenças Transmissíveis.
Indicações Bibliográficas:
ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
MENDES, Eugênio Vilaça.  Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Outros livros que abrangem o programa proposto
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ESPECÍFICA PARA OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO:  Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo. 1. Contabilidade Pública (Lei 
Federal 4.320/64 e suas alterações): Conceitos gerais; Campo de aplicação; Regimes contábeis; Técnicas de registro e de lançamentos contábeis;  
Plano de contas;  Balanço orçamentário,  financeiro  e patrimonial;  Demonstração das  variações  patrimoniais.  2.  Orçamento  Público:  Conceitos 
gerais; Processo de planejamento; Princípios; Ciclo orçamentário; Orçamento por programas. 3. Receita Pública: Conceito; Classificação; Estágios;  
Escrituração contábil; Dívida ativa. 4. Despesa Pública: Conceito; Classificação; Licitação; Estágios. 5. Restos a Pagar. 6. Dívida Pública. 7. Regime 
de Adiantamento: Conceito; Finalidades; Controle dos adiantamentos. 8. Patrimônio Público: Conceito; Bens, direitos e obrigações das Entidades 
Públicas; Variações patrimoniais; Variações ativas e passivas. 9. Créditos Adicionais: Conceito; Classificação; Autorização e abertura; Vigência;  
Indicação e especificação de recursos. CONTROLADORIA. 1. Técnicas de Auditoria e avaliação do controle interno. Normas do Tribunal de Contas  
do Estado de Minas Gerais. 2. Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 8666/93 – Licitações e contratos; Lei 10520/2002 
– Licitação Modalidade Pregão; Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional e Lei Complementar 116/2003 - ISSQN; Lei 8987/95 – Concessão de  
Serviços Públicos; Lei 9424/96 – FUNDEF; Lei 9717/98 – Regimes Próprios de Previdência; Constituição da República Federativa do Brasil: Título  
III: Capítulo IV (Dos Municípios) e Capítulo VII (Da Administração Pública) e Título VI (Da Tributação e do Orçamento); Lei 8429/92 – Improbidade  
Administrativa. NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conhecimentos Básicos de :Broffice 2.0 (Módulos Writer, Calc, Impress e base)1 - Manipulação 
de arquivos.Ler e gravar do MS Office;Gravar arquivo do MS Office no formato do Broffice;Gravar e Ler arquivo com senha;Gerar arquivo PDF de  
arquivo  do  Broffice;Gerar  arquivo  texto.Formatação  de  áginas.Página;Plano  de  Fundo;Cabeçalho  e  rodapé;Bordas;Colunas. 
Edição.Recortar;Copiar;Colar;Colar Especial; Selecionar partes de texto, células ou objetos; Selecionar tudo; Localizar e substituir; Navegador; Auto 
texto;  Permutar  banco de dados;  Campos; Notas de rodapé;  Exibição.Layouts  de visualização;Barra de ferramentas;Barra de status;Status do 
método de entrada; Régua; Limites do texto; Sombreamento de campos; Campos; Caracteres não-imprimíveis; Parágrafos ocultos; Fonte de dados; 
Tela  inteira;  Zoom; Inserção.Quebra  manual;  Campos;  Caractere  especial;  Seção;  Hiperlink  Cabeçalho;  Rodapé;  Notas  de rodapé;  Legenda;  
Favoritos;  Nota;  Script;  Envelope;  Quadro;  Tabela;  Régua horizontal;  Figura;  Filme e som; Objeto;  Quadro  flutuante;  Arquivo.  Tabela (Writer)  
Inserir/excluir; Selecionar; Mesclar células; Dividir células; Mesclar tabela; Dividir tabela; Auto-formatar; Auto-ajustar; Repetição de linhas de título; 
Converter Classificar; Fórmula; Formato numérico; Bordas da tabela; Propriedades da tabela. Utilização de Ferramentas Verificação ortográfica; 
Idioma; Contagem de palavras; Autocorreção Numeração da estrutura de tópicos; Numeração de linhas; Notas de rodapé; Gallery; Media player; 
Banco de dados bibliográficos; Assistente de mala direta;  Classificar; Calcular; Atualizar; Macros; Gerenciador de pacotes; Personalizar; Opções  
Utilização de Planilhas. Soma; Mesclagem de células; Manipulação de fórmulas; Formatação de células; Formatação de páginas; Formatação de  
linhas/colunas; Importação de arquivos texto; Cabeçalhos e rodapés; Inclusão/exclusão de planilhas; nomeação de planilhas; Manuseio da barra de 
ferramentas;  Proteção  de  documentos;  Dividir/congelar  janelas;  filtrar/classificar  dados;  Configurar  as  Ferramentas/opções;  Manipulação  de 
imagens/objetos;  Manipulação  de  gráficos;  Manipulação  da  Fonte  de  Dados  (Base).  Mala-Direta.  Manipulação  de  slides  (impress).  Linux  e 
Software Livre. História do Software Livre e do Linux; Conhecer, no mínimo, 10 distribuiçoes, informando sobre sua derivação (Debian, Slackware, 
Red Hat, etc...);  Sistema Operacional Linux Kurumin Instalação; Particionamento; Pontos de montagem; Gerenciador de Boot (Grub e Lilo – 
configuração básica); Instalação de mais de um sistema operacional em um computador; Sistemas de arquivo; Organização e função padrão dos  
diretórios; Noção de Servidores (web, proxy, impressão, NFS, etc...); Configuração básica de rede com noções do protocolo TCP/IP (host, rede,  
gateway, broadcast, mais de um IP na mesma placa, etc ...) em modo texto; Permissões de arquivos e diretórios; Comandos de manipulação de 
arquivos e diretórios (cd, md, rm, etc ...); Comandos de busca e exibição(find, whereis, locate, pwd, who, etc ...); Comandos de boot (halt, reboot, 
init, shutdown, etc ...) Conhecimento dos arquivos fstab, inittab, passwd, shadow, cupsd.conf,  xorg.conf, bash_profile (arquivo oculto), lilo.conf,  
rc.local, hosts, resolv.conf, /etc/modules; Gerenciador de Janelas KDE;  Papel  de  parede;  Descanso  de  tela;  Centro  de  Controle; 
Manipulação do Painel;  Configuração de mouse e teclado;  Configuração da resolução da tela;  Icones; Manipulação de Pastas (subdiretórios);  
Manipulação do Konqueror;  Conhecimentos  dos aplicativos mais comuns:  Mozilla  Firefox,  K3b,  Kaffeine,  Mozilla  Thunderbird,  GIMP e Aumix;  
Gerenciador de pacotes Apt-get; Execução dos scripts mais comuns do Sistema, tais como kurumin-firewall; Configuração de serviços do sistema,  
assim como sua inicialização (/etc/rcs.d); Acesso remoto (SSH, FTP): Links simbólicos; Instalação e configuração do Vmware.

Indicações Bibliográficas:
Legislação Federal: Lei nº 4.320/64; Lei Complementar nº 101/2000; Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 8.987/95; Lei nº 9.074/95; Lei nº 
10.028/00; Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e posteriores Emendas Constitucionais;
Livros:
- Contabilidade Pública / João Angélico;
- Contabilidade Pública / Heilio Kohama;
- Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada: LC nº 101/00 / Adauto Viccari Junior..., Flávio da Cruz (coordenador) - São Paulo: Atlas, 2000.
- Controladoria: uma abordagem da gestão econômica - GECON / Armando Catelli (coordenador). - São Paulo: Atlas, 1999.

1 http://www.broffice.org  
2 http://www.metro.sp.gov.br/diversos/download/tedownload.asp  
3 http://www.vivaolinux.com.br  
4 http://www.linuxclube.com.br  
5 http://www.br-linux.org  
6 http://www.guiadohardware.net  
7 http://www.olinux.com.br  
8 http://www.softwarelivre.org.br  
9 http://www.gnu.org  
10 http://www.debian.org  
11 http://www.mandriva.com.br  
12 Legislação Municipal disponível nos sites: www.reisauditores.com.br  e www.varginha.mg.gov.br 
13 Constituição Federal e Código Tributário Nacional

Obs: Existem vários livros disponíveis que podem ser adquiridos em sites como www.guiadohardware.net e www.linuxmall.com.br entre outros.
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Outros livros que abrangem o programa proposto

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO: EDUCAÇÃO

EDUCADOR  INFANTIL

PORTUGUÊS: Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos,  
Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e  
Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.

Indicações Bibliográficas:
1. CUNHA, Celso. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro. Nova . Fronteira, 1985.
2. KLEIMAN, Ângela. Texto e Leitor: Aspectos congnitivos da leitura. Campinas, São Paulo: Pontes, 1999.
3. NETO, Pasquale Cipro & INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo. Editora Scipione, 1997.
4. FARACO & MOURA. Gramática Nova.  11ª edição. São Paulo. Editora Ática, 1997.

CONHECIMENTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS: Legislação Educacional. Referencial Curriculares Nacionais para a educação infantil.   Prática 
Pedagógica: o professor em relação a si mesmo e o seu papel docente; o professor em relação ao aluno; o professor em relação sociedade e a 
escola; o professor  como intelectual reflexivo e transformador. Competências e habilidades na ação docente.  Competências para ensinar e para  
aprender. Habilidades didáticas para ação docente. Educação e Inclusão. Currículo escolar – formação do humano. Currículo por competência.  
Linguagem  na  escola.  Alfabetização  e  letramento.  Alfabetização  Matemática.  Autonomia  cognitiva  e  moral.  A  relação  professor/aluno. 
Aprendizagem colaborativa baseada em projetos. Avaliação da Aprendizagem. Gestão democrática. Aprendizagem e desenvolvimento humano; O 
direito  à  educação  e  a  função  social  da  escola  pública  contemporânea;  Legislação  educacional  e  políticas  educacionais;  O  projeto  político  
pedagógico; Mídia e educação; Avaliação educacional; Currículo e a Educação das relações étnico-raciais; Fundamentos e princípios da Educação 
Inclusiva; Educação ambiental; Concepções pedagógicas no Brasil; Currículo, conhecimento e cultura; LEI 9394/96; Lei 8069/90.

Indicações Bibliográficas:
1. Brasil, MEC, A Nova LDB 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
2. Brasil. MEC. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volumes 1,2 e 3. 
3. MORIN, E, Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez: Brasília, D.F.. UNESCO, 2000. 
4. PERRENOUD, P. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre. Artes Médicas Sul, 1999. 
5. PERRENOUD, P. Dez novas competências     para ensinar   . Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 
6. PERRENOUD, P. A prática reflexiva no ofício de professor: profissionalização e razão pedagógica. Porto Alegre: Artmed, 2002.
7. PERRENOUD, P. Avaliação – da excelência à regulação das aprendizagens – entre duas lógicas. Porto alegre: Aetmed, 1999. 
8. VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas. Portfólio, avaliação e trabalho pedagógico. Campinas: Papirus, 2004. 
9. MELLO, Maria C. de; RIBEIRO, Amélia E. do A. Competências e Habilidades – da teoria à  prática. Rio de Janeiro: WAK, 2003.

ESPECÍFICA PARA EDUCADOR INFANTIL:  Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos,  encaminhamentos metodológicos e 
avaliação  escolar);  Concepção  de  desenvolvimento  humano  /  apropriação  do  conhecimento  na  psicologia  histórico-cultural;  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.  Lei  9.394/96.  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Infantil.  Resolução  CNE/CEB Nº  01,  de  07/04/99  e  Parecer 
CNE/CEB Nº 22/98 aprovado em 17/12/98. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Normas e princípios para a Educação Infantil  
no Sistema de Ensino de Minas Gerais. Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº 8.069/90 de 13/07/90.Os fundamentos filosóficos da educação.  
Fundamentos biológicos do desenvolvimento infantil.  Psicologia do Desenvolvimento. Teorias da Aprendizagem. Implicações da Teoria de Piaget e  
Vygostky na Educação Infantil.  Educação infantil e a inclusão.  Educação Infantil e Currículo – currículo por competência. Fundamentos teóricos e 
metodológicos da Educação Infantil. Projeto Político Pedagógico. Educação Infantil e o brincar. Arte e literatura na Educação Infantil. Construção do  
número.  Corporeidade e movimentos na Educação Infantil.  Desenvolvimento da linguagem oral e escrita.  Observação,  registro e avaliação na  
Educação Infantil.  Estatuto  da  Criança e do Adolescente.  .  Legislação Educacional.  A LDB.  Parâmetros  curriculares  nacionais  para o ensino  
fundamental.

Indicações Bibliográficas:
1. Brasil. MEC. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volumes 1,2 e 3. 
2. Brasil, MEC.  A Nova LDB 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
3. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – Lei nº 8.069, de 13/07/1.990: Constituição e Legislação relacionada – São Paulo: Cortez, 
1991.
4. Constituição da República Federativa do Brasil – Capítulo III: Da Educação, da Cultura e do Desporto.
5. BRASIL. Resolução CEB 01, de 7/04/1999. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 
6. OLIVEIRA, Z. M. et alii. Creches: crianças, faz de conta & Cia. 13ª edição, Petrópolis: Vozes, 2005.
7. OLIVEIRA, Z. M. (org.). Educação Infantil: muitos olhares. São Paulo: Cortez, 1994.
8. VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas. Portfólio, avaliação e trabalho pedagógico. Campinas: Papirus, 2004. 
9. MELLO,Maria Cristina e Ribeiro; AMARAL, Amélia Escotto do (org.). Competências e Habilidades: da teoria à prática. Rio de Janeiro: Wak, 2003. 
10. MOYLES, Janet R. Só Brincar? – O papel do brincar na educação infantil. Porto Alegre: Armed, 2002.
11. LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. São Paulo. Cortez, 1.994.
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12. DAVIS, Cláudia e OLIVEIRA, Zilma. Psicologia na Educação. São Paulo: Cortez, 1994.
13. KAMII, Constance. - A Criança e o Número . Campinas: Papirus, 1986.
14. FERREIRO, Emilia; TEBROSKY, A. Psicogênese da Língua escrita. Porto Alegre: Artemed, 1985.  
15. PERRENOUD, Philippe. Dez Novas Competências para Ensinar. Tradução: Patrícia C. Ramos.  Porto Alegre. ARTMED – Artes Médicas. Sul, 
2000.
16. PERRENOUD, Philippe.  Avaliação – Excelência à Regulação das Aprendizagens entre duas Lógicas. Tradução: Patrícia C. Ramos.  Porto 
Alegre. ARTMED – Artes Médicas. Sul, 2000.
17. CUNHA, Maria Antonieta A. Literatura Infantil: teoria e prática. São Paulo: Ática, 1983.
18. FERRAZ, M. Heloísa C. de T.;  FUSARI, M. F. de Rezende e.  Metodologia do Ensino de Artes. São Paulo: Cortez, 1993 
19. STOKE, Patrícia;  HARF, Ruth. Expressão corporal na pré-escola. São Paulo: Hummus, 1987.
- ALVES, Gilberto Luiz. A produção da escola pública contemporânea. Editora UFMS e Autores Associados, Campinas, SP, 2001. BRASIL. Lei 
9.394 de Diretrizes e Bases para a Educação o Brasil de 20 de dezembro de 1996. ARCE, A.; MARTINS, L. M.; Quem tem medo de ensinar na 
educação infantil?: em defesa do ato de ensinar. São Paulo: Alínea, 2007. ARCE, Alessandra; DUARTE, Newton. Brincadeiras de papéis sociais 
na Educação Infantil. São Paulo: Xamã, 2006. LEONTIEV. A. N. O desenvolvimento do psiquismo. Lisboa: Livros Horizontes, 1978. Capítulos: 
Aparecimento da consciência humana; homem e a cultura; o desenvolvimento do psiquismo na criança. LUCKESI, Cipriano Carlos, Avaliação da 
aprendizagem na escola. Reelaborando conceitos e recriando a prática. Salvador — BA, Ed. Malabares, 2005. NETTO, José Paulo; BRAZ, 
Marcelo.  Trabalho, sociedade e valor.  In: NETTO, José Paulo; BRAZ, Marcelo. Economia Política. Uma introdução crítica. SP: Cortez, 2006. 
RIBEIRO, Maria Luisa Santos.  História a Educação Brasileira.  A organização escolar.  SP, Campinas: Autores associados, 2003.  SAVIANI, 
Dermeval.  Pedagogia  histórico-crítica:  Primeiras aproximações,  5ª  Ed.  São Paulo,  autores associados,  1995,  2003.  SEED/PR.  Avaliação, 
sociedade e escola.  Fundamentos para reflexão.  (org. Lízia  Helena Nagel)  Curitiba,  1986.  Outros Livros, apostilas  e site  que abrangem o 
programa proposto.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO - EDUCAÇÃO

PROFESSOR P-I; PROFESSOR P-II CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO FÍSICA, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, INGLÊS, LÍNGUA 
PORTUGUESA,  MATEMÁTICA,  EDUCAÇÃO  RELIGIOSA;  TNS/INSPETOR  ESCOLAR, 
TNS/PEDAGOGO/ORIENTADOR  ESCOLAR;  TNS/PEDAGOGO/SUPERVISOR  PEDAGÓGICO;  TNS/ 
PSICOPEDAGOGO

PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS:  Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras - 
Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e  
feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e  
verbal.

Indicações Bibliográficas:
1. KLEIMAN, Ângela. Texto e Leitor: Aspectos congnitivos da leitura. Campinas, São Paulo: Pontes, 1999. 
2. NETO, Pasquale Cipro ;  INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo. Editora Scipione, 1997.
3. FARACO & MOURA. Gramática Nova.  11ª edição. São Paulo. Editora Ática, 1997.
4. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 30. ed. São Paulo: Nacional, 1998.
5. ROCHA LIMA. Gramática normativa da língua portuguesa. 31 ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1992.
6. SACCONI, Luiz Antônio. Nossa gramática contemporânea. São Paulo: Escala Educacional, 2004.

CONHECIMENTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA TODOS OS CARGOS:  Os processos  pedagógicos  e  o professor  como profissional 
reflexivo.  Os desafios da docência na sociedade do conhecimento. Prática Pedagógica: o professor em relação a si mesmo e o seu papel docente;  
o  professor  em  relação  ao  aluno;  o  professor  em  relação  sociedade  e  a  escola;  o  professor   como  intelectual  reflexivo  e  transformador.  
Competências e habilidades na ação docente.  Competências para ensinar e para aprender. Habilidades didáticas para ação docente. Os desafios 
do paradigma emergente e a ação docente. Educação e Inclusão. Currículo escolar – formação do humano. Currículo por competência. Autonomia 
cognitiva  e  moral.  Linguagem  na  escola.  Alfabetização  e  letramento  no  ensino  fundamental.  O  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente. 
Reorganização do Ensino – tempo e espaços.   A escola  e seus sujeitos.  A relação professor/aluno.  Aprendizagem colaborativa baseada em 
projetos. Contratos didáticos num paradigma emergente ou plano consensual de aprendizagem. Avaliação da Aprendizagem: diagnóstica, somativa, 
formativa e  a  avaliação  contínua por  portfólios.  Projeto  Político  Pedagógico.  Planejamento  Participativo.  Plano de Aula.  Gestão democrática.  
Autonomia  Pedagógica  da  Escola.Aprendizagem  e  desenvolvimento  humano;  O  direito  à  educação  e  a  função  social  da  escola  pública 
contemporânea; Legislação educacional e políticas educacionais; O projeto político pedagógico; Mídia e educação; Avaliação educacional; Currículo 
e a Educação das relações étnico-raciais; Fundamentos e princípios da Educação Inclusiva; Educação ambiental; Concepções pedagógicas no 
Brasil; Currículo, conhecimento e cultura;.

Indicações Bibliográficas:
2. ANTUNES, C. O paradigma emergente e a prática pedagógica. 3ed Curitiba: Champagnat, 2003. 
3. MORIN, E, Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez: Brasília, D.F.. UNESCO, 2000. 
4. PERRENOUD, P. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre. Artes Médicas Sul, 1999. 
5. PERRENOUD, P. Dez novas competências     para ensinar   . Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 
6. PERRENOUD, P. A prática reflexiva no ofício de professor: profissionalização e razão pedagógica. Porto Alegre: Artmed, 2002.
7. PERRENOUD, P. Avaliação – da excelência à regulação das aprendizagens – entre duas lógicas. Porto alegre: Aetmed, 1999. 
8. VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas. Portfólio, avaliação e trabalho pedagógico. Campinas: Papirus, 2004. 
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9. ZABALA, A. Enfoque globalizador e pensamento complexo. Porto Alegre: ARTMED, 2002. 
10. MORAES,  Maria C. O paradigma  educacional emergente. Campinas: Papirus, 1997.
11. MUSSAK, Eugenio. Metacompetência – uma nova visão do trabalho e da realização pessoal. São Paulo: Gente, 2003.
12. MELLO, Maria C. de; RIBEIRO, Amélia E. do A. Competências e Habilidades – da teoria à  prática. Rio de Janeiro: WAK, 2003. 
13. COLL, César;  MARCHESI, Álvaro; PALÁCIOS, Jesús (orgs).  Desenvolvimento psicológico e educação.: transtornos de desenvolvimento e 
necessidades educativas especiais,  Vol. 3,  2 ed.,  Porto Alegre: ARTMED, 2004.
14. SASSAKI, Romeu Kazumi.  Inclusão, Construindo Uma Sociedade Para Todos. 3 ed. Rio de Janiro:  WVA editora, 1999.
15. BRASIL, Secretaria de educação Especial ( Seesp).  Educar na Diversidade. Brasília, 2005. Disponível em: www.mec.gov.br/seesp.
16. MANTOAN, M.T.E. Educação Inclusiva. Rio de  Janeiro:Dp&A, 2003

ESPECÍFICA PARA PROFESSOR P-I:  Educação Infantil  na perspectiva histórica;  O brincar no espaço educativo;  O papel  do profissional  da 
educação infantil;  A documentação Pedagógica (planejamento, registro,  avaliação); Princípios que fundamentam a prática na educação infantil:  
educar e cuidar, dimensões humanas, direitos da criança e relação creche família; As instituições de educação infantil como espaço de produção 
das culturas infantis; Desenvolvimento Infantil. Concepções de sociedade, homem e educação; A função social da escola pública; O conhecimento 
científico e os conteúdos escolares; A história da organização da educação brasileira; O atual sistema educacional brasileiro; Os elementos do 
trabalho  pedagógico  (objetivos,  conteúdos,  encaminhamentos  metodológicos  e  avaliação  escolar);  Concepção  de  desenvolvimento 
humano/apropriação do conhecimento na psicologia histórico-cultural. Linguagens da Infância. PCNS da Educação Infantil.  Educação e sociedade. 
As funções sociais da escola no mundo contemporâneo. Os fundamentos filosóficos da educação. Tendências Pedagógicas. Visão Histórica da  
Educação no Brasil.  Teorias  de Aprendizagem e desenvolvimento  Humano.  Educação  e Inclusão.  Currículo  escolar  –  formação  do humano.  
Currículo por competência. Linguagem na escola. Alfabetização e letramento no ensino fundamental; Alfabetização Matemática. A prática educativa 
nas séries iniciais do ensino fundamental. Gestão democrática. Autonomia. A relação professor/aluno. O Estatuto da Criança e do Adolescente. A 
escola e seus sujeitos. Projeto Político Pedagógico. Planejamento Participativo. Plano de Aula. Cotidiano escolar. Conhecimentos Específicos e  
Didáticas  Específicas  das  áreas  dos  conhecimentos  curriculares  do Ensino  Fundamental.  Avaliação da Aprendizagem:  diagnóstica,  somativa, 
formativa.  Observação, registro e avaliação no ensino fundamental. Avaliação contínua por portfólios. Legislação Educacional. A LDB. Parâmetros  
curriculares nacionais para o ensino fundamental.
Indicações Bibliográficas
1. Brasil, MEC, A Nova LDB 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
2. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – Lei nº 8.069, de 13/07/1.990: Constituição e Legislação relacionada – São Paulo: Cortez, 
1.991 
3. BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Vol. I ao X. Brasília,  
MEC/SEF, 1997.
4. DAVIS, Cláudia e OLIVEIRA, Zilma. Psicologia na Educação. São Paulo: Cortez, 1994.
5. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
6. RAPPAPORT, Clara et al. Psicologia do desenvolvimento. Vol 1 – Teorias do desenvolvimento- conceitos fundamentais. São Paulo: EPU, 1981.
7. SASSAKI, Romeu. Inclusão: Construindo uma sociedade para todos. RJ : WVA, 1997
8. SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. BH: Autêntica, 1998.
9. SMOLKA, Ana Luiza B. A criança na fase inicial da escrita: alfabetização como um processo discursivo. Campinas: Cortez, 1989.
10. ZABALA, Antoni. A prática educativa - como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
11. LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. São Paulo. Cortez, 1.994.
12. GADOTTI, Moacir. Educação e Poder: Introdução à Pedagogia do conflito. 6ª edição.  São Paulo.  Cortez – Autores Associados, 1985.
13. DALMÁS, Ângelo. Planejamento Participativo na Escola: Elaboração, Acompanhamento e Avaliação. 5ª Edição. Editora Vozes. Petrópolis, 1977.
14. PERRENOUD, Philippe. Dez  Novas Competências para Ensinar. Tradução: Patrícia C. Ramos.  Porto Alegre. ARTMED – Artes Médicas. Sul, 
2000.
15. PERRENOUD, Philippe. Avaliação –  Excelência à Regulação das Aprendizagens entre duas Lógicas. Tradução: Patrícia C. Ramos.  Porto 
Alegre. ARTMED – Artes Médicas. Sul, 2000.
16. KAMII, Constance. - A Criança e o Número . Campinas: Papirus, 1986.
17. FERREIRO, Emilia; TEBROSKY, A. Psicogênese da Língua escrita. Porto Alegre: Artemed, 1985.  
18. TOLEDO, Mrilia; TOLEDO, Mauro. Didatica de matematica: como dois e dois: a construção da matemática. São Paulo: FTD, 1997. 335 p.
19. VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas. Portfólio, avaliação e trabalho pedagógico. Campinas: Papirus, 2004. 
20. MELLO,Maria Cristina e Ribeiro, Amélia Escotto do Amaral (org.). Competências e Habilidades: da teoria à prática/.– Rio de Janeiro: Wak, 2003.
21. Alfabetizando/Centro de Alfabetização Leitura e Escrita (Ceale/UFMG.). Belo Horizonte: Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais,  
2004.
(Coleção Orientações para Organização do Ciclo Inicial da Alfabetização – Volumes 1, 2, 3, 4 e 5)

ESPECÍFICA PROFESSOR PII – CIÊNCIAS :Trabalhando o corpo: Modificações externas do corpo; Alimentação; Atividades físicas do indivíduo e 
suas reações para o desenvolvimento harmônico do organismo; Relações entre saúde e nutrição; Higiene e saúde - abordagem biológica,  social, 
política e econômica; Células/Tecidos/Órgãos/Aparelhos-Sistema; Célula animal e vegetal; Condições de vida determinante do estado de saúde.  
Organismo saudável/doente: Transformação e manutenção dos alimentos em energia básica; Importância e evolução da genética. Hereditariedade: 
Transmissão dos caracteres hereditários; Cromossomos; Gens recessivos e dominantes; Primeira lei de Mendel; Herança e meio; Herança ligada 
ao  sexo;  Grupos  sangüíneos;  Fator  RH  -  Eristoblastose  fetal;  Casamento  consangüíneo;  Doenças  sexualmente  transmissíveis  -  abordagem 
biológica, social, política e econômica. O meio e suas inter-relações. Relações ecológicas; Cadeia e teia alimentar; Flora e fauna do estado e do  
país;  Utilização adequada dos recursos; Matéria; Transformações da energia no meio ambiente e suas aplicações; Força/movimento dos corpos;  
Segurança/primeiros  socorros;  Plantas  tóxicas  e  medicinais;  Vícios  sociais;  Animais  peçonhentos;  Microorganismos;  Doenças  causadas  e  ou 
transmitidas por: vírus, bactérias, protozoários, vermes, antrópodes. Matéria: Propriedades  físicas e  mudanças de estado da matéria; Estrutura da 
matéria; Substância simples e composta; Misturas e métodos de separação; Fenômenos  físicos e químicos; Reações químicas; Ligações químicas 
- Valência; Funções químicas: óxidos, ácidos, sais  e bases. Energia: Força/movimento dos  corpos; Equilíbrio  dos  corpos; Trabalho e energia; 
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Calor de temperatura; Ondas;  Luz; Som; Eletricidade; Magnetismo. Explorando o universo: Viagem pelo espaço; As descobertas espaciais  e  suas 
influências; Desenvolvimento da astronáutica e suas implicações sociais, políticas, econômicas; Medidas: tempo, espaço, velocidade; Recursos  
usados para medidas a grandes distâncias; Importância dos satélites espaciais; Evolução de tempo  e fenômenos metereológicos; Exploração Aero-
fotogramétrica;  Gravitação;  Movimentos  dos  corpos  celestes;  Força  de  interação  no  movimento  dos  astros.  Reinos:  Animal,  Vegetal  e 
mineral.Concepção de Ciências e Ensino de Ciências; Práticas pedagógicas para o Ensino de Ciências; História do Ensino de Ciências no Brasil; 
Ciências como produção humana; Conceitos específicos da área: Seres Vivos (Origem, Evolução, Organização Celular, Reprodução Sexuada e 
assexuada,  Organização dos Seres Vivos);  Noções sobre  Organização do Corpo Humano,  Doenças  Hereditariedade e Genética.  Tecnologias 
(nanotecnologia e biotecnologia). Recursos Naturais; Ecologia Geral, Agenda 21, Protocolo de Kyoto, Sustentabilidade; Conceitos Básicos Físico-
Quimicos;  Questões  Ambientais  atuais  (aquecimento  global,  efeito  estufa,  desequilíbrios  ecológicos,  poluição  dos  ecossistemas);  Questões 
ambientais da atualidade em Minas Gerais; Princípios de educação Ambiental; Noções de Legislação Ambiental.  . Legislação Educacional. A LDB. 
Parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental.

Sugestões Bibliográficas: 
PIAGET, J. e Garcia, R. Psicogênese e História das Ciências. Lisboa: Publicações Don Quixote, 1987;
REIGOTA, M. Meio Ambiente e Representação Social, SP, Cortez, 1995.
ALVARENGA, Beatriz – Coleção Física – 2º grau- volumes 1, 2 e 3- Editora Harbra
CLEFFI, Norma maria . Curso de Biologia – Ecologia – Editora Harbra –1985
FELTRE, Ricardo, Química geral – Editora Moderna –  1993. 3ª edição.
SOARES, José Luiz, Programas de Saúde- 2ª edição- Editora Scipione – São Paulo. 1994
_____________, Fundamentos de Biologia – Volumes 1, 2 e 3 -  2º grau- Editora Scipione, São Paulo. 1998.
SANTOS, Maria Angela – Biologia Educacional – Editora Ática – SP. 15ª  edição. 1997.
AMABIS, José Mariano e MARTHO, Gilberto – Biologia dos Organismos – volumes 1, 2 e 3 – Editora Moderna – SP. 1995.
CÉSAR E SEZAR – Coleção de Biologia – volumes 1, 3 e 3 - - Editora Saraiva – 4ª edição – 1997.
CLEFFI, Norma maria . Curso de Biologia – Ecologia – Editora Harbra –1985
CURTIS, Helena – Biologia – Segunda edição – Guanabara Koogan1977.

ESPECÍFICA PARA PROFESSOR P-II EDUCAÇÃO FÍSICA:  Educação Física no contexto da Educação; Educação Física, esporte e sociedade; 
História da Educação Física no Brasil;  Função social  da Educação Física; Papel  do professor de Educação Física; Metodologia do ensino da  
Educação Física: Atletismo; Basquetebol; Ginástica Olímpica; Handebol; Voleibol e outros; Educação Física e lazer; Corporeidade; Aprendizagem 
motora;  Fisiologia  do exercício;  Teoria do treinamento  esportivo;  Psicologia  da aprendizagem;  Psicologia do esporte;  Avaliação em Educação 
Física; Metabolismo no  exercício; Respostas Cardiorespiratórias ao exercício; Crescimento, desenvolvimento e atividade física. Planejamento do 
ensino de Educação Física: Concepções; Objetivos; Conteúdos.. Legislação Educacional. A LDB. Parâmetros curriculares nacionais para o ensino 
fundamental.

Indicações Bibliográficas:
1. BETTI, Mauro. Educação Física e sociedade. São Paulo: Editora Movimento, 1991.
2. BRACHT, Valter. Educação Física e aprendizagem Social. Porto Alegre: Magister, 1992.
3. CASTELANI FILHO, Lino. Educação Física no Brasil: uma história que não se conta. São Paulo: Papirus, 1998. 
4. COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino da Educação Física. São Paulo: Cortez Autores Associados, 1992.
5. MAC ARDLE, W. D; KATCH, v. 1. Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho humano. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986.
6. SAMULSKI, D. Psicologia do esporte: teoria e aplicação prática. Belo Horizonte: Imprensa universitária / UFMG, 1993.
7. ZAKHAROV, Andrei. Ciência do treinamento esportivo. Rio de Janeiro: Grupo Palestra, 1992.
8. SCHMIDT, R. Aprendizagem e performance motora. São Paulo: Movimento, 1993.
9. KUNZ, Elenor. Transformação didático-pedagógica do esporte. Ijuí: Unijuí, 1994.
10. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO. Secretaria da Educação Fundamental.  Parâmetros Curriculares Nacionais:  Educação Física. 
Brasília: MEC/SEF, 1997, 96 p.

ESPECÍFICA PROFESSOR PII – GEOGRAFIA;Integração entre sociedade e natureza no espaço imediato de vida do aluno: As transformações 
desse  espaço,  via  trabalho,  considerando  o  aproveitamento  político-econômico  dos  elementos  naturais.  A  produção  do  Espaço  Geográfico 
Brasileiro:   O processo de industrialização na produção  do espaço urbano, suas implicações na produção do espaço rural e na sociedade. O 
processo  de  produção  do  espaço  geográfico  brasileiro:  A  regionalização  como  resultado  da  apropriação  econômico-social  politicamente 
diferenciada. Os grandes conjuntos regionais: Centro-sul, Nordeste e Amazônia: O processo  de industrialização, a produção do espaço urbano-
rural e suas interações; A questão da terra; O problema do abastecimento; Os problemas urbanos e rurais; A realidade social nordestina. A relação  
sociedade/natureza  no mundo  contemporâneo:   A  apropriação  diferenciada  dos  fatores  de  produção,  a  divisão  internacional  do  trabalho  e  a 
construção de um espaço mundial também diferenciado. O mundo capitalista subdesenvolvido: As relações de dependência de tecnologia e de 
capitais;   A urbanização   e as alterações na relação cidade-campo; A questão ambiental. O mundo de economia planificado: A abordagem das 
 relações políticas,  econômicas e sociais;  A produção do espaço urbano industrial;  A produção do espaço   agrário;   A crise do socialismo; A 
transformação do leste europeu; A criação da comunidade dos Estados Independentes; A apropriação e a desagregação da natureza.
A relação entre a sociedade e natureza.  As transformações tecnológicas;  A construção do espaço geográfico – a Paisagem. A Velha Ordem 
Mundial.  Capitalismo  e  economia  de  mercado;  Globalização;  Industrialização  mundial,  Brasileira,  Mineira  e  Varginhense.  A  Urbanização  das 
grandes  cidades.  A  dinâmica  dos  fenômenos  naturais.  A  superfície  terrestre.  O  Protocolo  de  Kioto.  As  Paisagens  Brasileiras,  Mineiras  e 
Varginhense, recursos naturais; As bases da Cartografia mundial, Brasileira, Mineira e Varginhense. Aspectos naturais, humanos econômicos de 
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Minas Gerais e Varginha. Desenvolvimento sustentável em Minas Gerais. . Legislação Educacional. A LDB. Parâmetros curriculares nacionais para 
o ensino fundamental.

Indicações Bibliográficas:
1. LACOSTE, Y. A Geografia – isso serve, em primeiro lugar, para fazer guerra.
2. SANTOS, M. Souza, Mª e Silveira, M. A. Território – globalização e fragmentação, SP, Hucitec, 1994.
3. RUA, João e outros. Para Ensinar Geografia. RJ, Access Editora, 1993.
4. SIMIELLE, Maria Helena. Primeiros mapas: como entender e constituir. SP, Ática, 1993.
5. MOREIRA, Ruy. O que é geografia? SP, Brasiliense, 1986.
6. ANDRADE, Manoel Correia de. Geografia, ciência da sociedade; uma introdução à análise do pensamento geográfico. SP, Atlas, 1987.
7. CORREA, Roberto Lobato. Região e organização especial, SP, Ática, 1986. 
Outros Livros que abrangem o programa proposto.

ESPECÍFICA PARA PROFESSOR P-II HISTÓRIA: O homem e a sociedade: agente social, agente da história. Conceito de História. A história e o 
ofício  do  historiador.  Importância   da  história  e  o  caráter  globalizante  do  processo  histórico:  As  fontes  históricas  e  o  tempo  histórico.   As 
comunidades primitivas: Os caçadores e coletores; Os pastores e agricultores; A natureza das comunidades primitivas.  As comunidades antigas: O 
modo de produzir, organizar-se e pensar dos incas e egípcios; O modo de produzir, organizar-se e pensar dos gregos e romanos. A transição do  
escravismo para o feudalismo: A decadência do Império Romano do Ocidente: a crise do escravismo; As penetrações bárbaras e a formação dos  
Impérios bárbaros (germanos);  O oriente bisantino  e árabe:  contribuições para a cultura ocidental.  As novas relações  de trabalho na Europa  
Ocidental e o feudalismo: Economia, sociedade e organização política; A cultura medieval; A igreja; A transição do feudalismo para o capitalismo: A 
crise feudal; A modernidade européia; O sistema colonial. A consolidação do capitalismo: O capitalismo: conceito e característica; A luta política da  
burguesia européia;  A revolução industrial;  As lutas do proletariado europeu;  A conjuntura européia.  A crise do sistema colonial.  A expansão 
capitalista e a divisão internacional do trabalho (século XIX e início  do XX):  A abertura de novos mercados separa o capitalismo europeu ocidental 
-  o  imperialismo;  A  expansão  territorial   e   a  consolidação  do  capitalismo norte-americano;  A  estruturação  do estado  na América  Latina  -  o 
caudilhismo; O império   brasileiro,   trabalho e economia brasileira no século XIX; A república brasileira (1889/1920). O capitalismo financeiro   e 
monopolista,  a  suas crises estruturais: o Neo-Imperialismo e a vida socialista: A introdução ao mundo  contemporâneo: quadro geral; A conjuntura 
européia do início do século XX; A disputa e o enfrentamento entre o capitalismo e o socialismo; O Neo-Imperialismo e a América Latina; O Neo-
Imperialismo e a luta de libertação da Ásia e da África;   O   Brasil (1920/1960). O capitalismo dependente, o subdesenvolvimento e as vias de 
superação:  revolução  e  alinhamento   internacional:  Processos  revolucionários;  Alinhamento;  O  Brasil  de  1960  aos  dias  atuais;  O  mundo 
contemporâneo - questões atuais. . Legislação Educacional. A LDB. Parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental.

Indicações Bibliográficas:
1. BITENCOURT, Circe (org.). O saber histórico na sala de aula. SP, Contexto, 1997. 
2. ANDERSON, Perry. Passagens da Antiguidades ao Feudalismo. Lisboa, Afrontamento, 1982.
3. HOBSBAWN, Eric, A Era das Revoluções (1789-1848) RJ, Paz e Terra, 1972.
4. LE GOFF, Jacques, A Civilização do Ocidente Medieval. Lisboa, Editora Estampa, 1984.

ESPECÍFICA PROFESSOR PII – INGLÊS;  Interpretation of  Text.  Preposition. Verb Tenses.  Conhecimento léxico-gramatical da língua, sob a 
perspectiva funcional – Discursos direto e indireto. Voz ativa e passiva. Usos do presente e do futuro. Efeitos de sentido conferidos pelos modais. O  
uso dos gerúndios e dos infinitivos. Efeitos de sentido conferidos pelo uso das preposições. Frases condicionais. . Legislação Educacional. A LDB.  
Parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental.

Indicações Bibliográficas
ALEXANDER, L.G. Right word wrong word: words and structures confused and misused by learners of
English. England: Longman, 1994.
AZAR, B.S. Understanding and using English grammar. 2. ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall
Regents, 1989.
HORNBY, A.S. Oxford advanced learner’s dictionary of current English. 3. ed. Oxford: OUP, 1974.
MURPHY, R. English grammar in use. 6. ed. Cambridge: CUP, 1993.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PROFESSOR PII – PORTUGUÊS;Estudo de texto informativo e/ou literário. Conhecimentos lingüísticos: Ortografia; O nome e seu 
emprego; O verbo: flexão, emprego de tempos e modos; o pronome e seu emprego; Regência verbal e nominal. Concordância verbal  e nominal. 
Estrutura da oração e do período;  aspectos sintáticos e semânticos,  processo de coordenação e subordinação.  Figuras de linguagem. Séries 
sinonímicas, homonímicas e paronímicas. Pontuação: A variação lingüística: as diversas modalidades do uso da língua. Formação de palavras.  
Literatura:  Literatura  contemporânea.  Alfabetização  e  Lingüística.Estrutura  Fonética.  Estrutura  dos  Vocabulários.  Classe de  Palavras,  Termos 
essenciais  da  oração,  Síntase  de  Concordância.  Coesão  e  coerência  textual,  conotação  e  denotação,  figuras  de  linguagem.  Pontuação. 
Concepções de linguagem; A língua como forma de interação; Gêneros textuais e tipologias textuais; Interpretação de textos; Ensinar e aprender:  
perspectiva histórico-cultural; Avaliação na perspectiva processual e Letramento; Novo Acordo Ortográfico. Formação de palavras: Composição e 
Derivação; Concepções de linguagem; A língua como forma de integração; Fala e escuta; Leitura e escritura; Analise lingüística; O ensino das  
habilidades: Ler, Falar, Ouvir e Escrever. . Legislação Educacional. A LDB. Parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental.

Indicações Bibliográficas: 
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1. CUNHA, Celso. Nova Gramática do Português Contemporâneo. RJ, Nova Fronteira, 1985.
2. CHIAPPINI, Lígia (coord. Geral) e GEREALDINI, João Wanderley (coord.). Aprender e Ensinar com Textos dos Alunos. SP, Cortez, 1997.
3. FERREIRO, Emília e PALÁCIO, Margarita Gomes (org.) Os processos de Leitura e Escrita: Novas Perpectivas, Porto Alegre, Artes Médicas, 
1987.
4. TEBEROSKY, Ana. Aprendendo a escrever. Editora Ática, SP, 1994.
Outros Livros que abrangem o programa proposto.
ESPECÍFICA PARA PROFESSOR P-II  MATEMÁTICA:  Matemática Aplicada à Realidade - Conjuntos Numéricos: Números naturais;  números 
inteiros; números racionais; números reais. Relações e funções: Noções sobre relação e funções; função do 1º grau; função do 2º grau. Matemática 
Comercial: Razão; proporção; médias; grandezas proporcionais; regra de três; juros; porcentagem; câmbio. Equações,   inequações   e sistemas: 
Equação do 1º  grau;  equação do 2º  grau;  sistema de equações  do 1º  grau.  Cálculo  Algébrico:  Polinômios  e operações;  produtos  notáveis;  
fatoração;  operações  com  frações  algébricas.  Geometria:  Ponto,  reta,  plano;  semi-reta  e  segmento   de  reta;  polígono;  ângulo;  triângulo; 
quadrilátero; circunferência e círculo; segmentos proporcionais; Teorema  de Tales; Teorema das bimetrizes; semelhança de triângulos; relações 
métricas no triângulo retângulo;  aplicação do Teorema de Pitágoras.  Unidades  de medidas:  Comprimento;  Superfície;  Volume;  Capacidade e  
massa. . Legislação Educacional. A LDB. Parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental.

Indicações Bibliográficas:
1. CARRAHER, T.N. Aprender pensando, SP, Vozes, 1984. 
2. BARBOSA, M. G. G. Matemática e Escola. Belo Horizonte: UFMG, 1996.
3. D’AMBROSIO, U. Educação Matemática: da teoria a prática. São Paulo: Papirus, 1998.
4. D’AMBROSIO, U. Da Realidade à Ação: Reflexões sobre Educação (e) Matemática. São Paulo: Sumus Editorial, 1998.
5. CARNEIRO, V. C. Conceitos Fundamentais da Matemática. Porto Alegre: UFRGS, 1993.
6. HAZZAN, S. Fundamentos da Matemática Elementar. Vol. 5. São Paulo: Atual, 1993.
7. DO CARMO, M. P., MORGADO, A. C. e WAGNER E.  Trigonometria. Números   Complexos. Coleção do Professor de Matemática, nº. 6. Rio de 
Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática, 1992
8. MACHADO N. J. ; CUNHA, M.O. (orgs). Linguagens e conhecimentos matemático: ensaios de epistemologia e didática. São Paulo: Escrituras  
Editora, 2003.
9. BICUDO, Maria Aparecida V. Pesquisa em educação matemática: concepções e perspectivas. São Paulo: UNESP, 1999.
10. CARVALHO, dione L. Metodologia do ensino de Matemática. São Paulo:Cortez, 2001.

ESPECÍFICA PARA PROFESSOR P-II EDUCAÇÃO RELIGIOSA: formação ética e moral, psicossocial, afetivo e religioso. As Ciências da religião e 
sua relação com o Ensino Religioso. Fenômeno religioso: características, teorias sobre a origem da religião, pluralismo religioso e modernidade,  
diálogo inter-religioso,  diversidade religiosa no Brasil.  As religiões  e  suas  principais  características;  Religiosidade;  A Legislação  que  trata  da  
Educação Religiosa; A bíblia como base dos ensinamentos cristãos; A educação religiosa e sua pedagogia. . Legislação Educacional.  A LDB. 
Parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental.

Indicações Bibliográficas:
1. A Bíblia Sagrada.
2. CISALPINO, Murilo. Religiões. São Paulo; Editora Scipione, 1994.
3. CRUZ, Therezinha. Didática de Ensino Religioso. São Paulo: FTD, 1997.
4. GRUEN, Wolfgang. O Ensino Religioso na escola – Petrópolis: Vozes, 1995.
5. ANDRADE, Rosamaria Calaes de; OLIVEIRA Laice Calaes de; OLIVEIRA, Maria da Conceição de, Ética, Religiosidade e Cidadania: subsídios 
psicopedagógicos para professores  .   Belo Horizonte, MG: Lê, 1997.
6.  FERREIRA,  Amauri  Carlos.  Ensino  Religioso  nas  fronteiras  da  ética. Petrópolis:  Vozes,  2001  (ISBN 85-326-2520-7)  -  [Coleção  Subsídios 
pedagógicos/ 03], 63 pp.
7. Simões, Cultura Religiosa: O Homem e o Fenômeno Religioso  .   São Paulo, SP: Loyola, 2 ed 1998.
8. SANCHEZ, Wagner Lopes. Pluralismo religioso - As religiões no mundo atual. São Paulo, SP: Paulinas, 2005. 
9. SENA, Luzia (Org.). Ensino Religioso e formação docente. Ciências da Religião e Ensino Religioso em diálogo. São Paulo, SP: Paulinas, 2006 
(ISBN 85-356-1844-9-), 148 pp.
10. Constituição da República Federativa do Brasil – 1988.
11. Lei nº 9394/96 (LDB)
12. Lei nº 15.434 de 05/01/05

ESPECÍFICA  PARA  TNS/  INSPETOR  ESCOLAR:  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.Noções 
Fundamentais de Inspeção Escolar . . Legislação Educacional. A LDB. Parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental.

Indicações Bibliográficas
Realização:
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1. LÜCK, Heloísa. Planejamento em Orientação Educacional. Petrópolis, Vozes, 1991.
2. GIACAGLIA, Lia Renata Angeline & Wilma Penteado. Orientação Educacional na prática: Princípios, técnicas, instrumentos. São Paulo, Pioneira, 
1994.
3. GRIRISPUM, Mírian P.S. (org) A prática dos Orientadores Educacionais. São Paulo. Cortez, 1994.
4. HOFFMAMM, Jussara. Avaliação: Mito e Desafio - Uma perspectiva construtiva. Educação e realidade, 1992.
5. LIBÂNEO, José Carlos. Didática. Editora Cortez, 1991.
6. FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. Cortez Associados, 1992.
7. VASCONCELLOS, Celso dos S. Avaliação: Concepção dialética - libertadora do processo de avaliação escolar. Cadernos pedagógicos do 
libertad, 1995.
8. VASCONCELLOS, Celso dos S. Para onde vai o Professor?. Resgaste do Professor como sujeito de transformação. (Cadernos pedagógicos do 
Libertad). 1998.
9. VASCONCELOS, Celso dos S. Planejamento: plano de Ensino-Aprendizagem e Projeto Educativo. Cadernos Pedagógicos do Libertad, 1995.
10. GROSSI, Esther Pillar, (org). Paixão de Aprender. Petrópolis: Vozes, 1992. 
11. LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo. Cortez, 1995. 2ª ed. 
12. RODRIGUES, Neidson. Por uma nova escola: o transitório e o permanente na educação. São Paulo, Cortez, 1993. 
13. FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Cortez. 1995. 
14. Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais/secretaria de educação fundamental. Brasília: MEC/SEF, 
1997. Volume 1
15. PERRENOUD, Philippe. Dez  Novas Competências para Ensinar. Tradução: Patrícia C. Ramos.  Porto Alegre. ARTMED – Artes Médicas. Sul, 
2000.
16. PERRENOUD, Philippe. Avaliação –  Excelência à Regulação das Aprendizagens entre duas Lógicas. Tradução: Patrícia C. Ramos.  Porto 
Alegre.
17. ARTMED – Artes Médicas. Sul, 2000.

ESPECÍFICA PARA TNS/ PEDAGOGO/ORIENTADOR ESCOLAR:  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. . Legislação 
Educacional. A LDB. Parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental.

Indicações Bibliográficas
1. LÜCK, Heloísa. Planejamento em Orientação Educacional. Petrópolis, Vozes, 1991.
2. GIACAGLIA, Lia Renata Angeline & Wilma Penteado. Orientação Educacional na prática: Princípios, técnicas, instrumentos. São Paulo, Pioneira, 
1994.
3. GRIRISPUM, Mírian P.S. (org) A prática dos Orientadores Educacionais. São Paulo. Cortez, 1994.
4. HOFFMAMM, Jussara. Avaliação: Mito e Desafio - Uma perspectiva construtiva. Educação e realidade, 1992.
5. LIBÂNEO, José Carlos. Didática. Editora Cortez, 1991.
6. FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. Cortez Associados, 1992.
7. VASCONCELLOS, Celso dos S. Avaliação: Concepção dialética - libertadora do processo de avaliação escolar. Cadernos pedagógicos do 
libertad, 1995.
8. VASCONCELLOS, Celso dos S. Para onde vai o Professor?. Resgaste do Professor como sujeito de transformação. (Cadernos pedagógicos do 
Libertad). 1998.
9. VASCONCELOS, Celso dos S. Planejamento: plano de Ensino-Aprendizagem e Projeto Educativo. Cadernos Pedagógicos do Libertad, 1995.
10. GROSSI, Esther Pillar, (org). Paixão de Aprender. Petrópolis: Vozes, 1992. 
11. LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo. Cortez, 1995. 2ª ed. 
12. RODRIGUES, Neidson. Por uma nova escola: o transitório e o permanente na educação. São Paulo, Cortez, 1993. 
13. FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Cortez. 1995. 
14. Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais/secretaria de educação fundamental. Brasília: MEC/SEF, 
1997. Volume 1
15. PERRENOUD, Philippe. Dez  Novas Competências para Ensinar. Tradução: Patrícia C. Ramos.  Porto Alegre. ARTMED – Artes Médicas. Sul, 
2000.
16. PERRENOUD, Philippe. Avaliação –  Excelência à Regulação das Aprendizagens entre duas Lógicas. Tradução: Patrícia C. Ramos.  Porto 
Alegre.
17. ARTMED – Artes Médicas. Sul, 2000.

ESPECÍFICA PARA TNS/PEDAGOGO/SUPERVISOR PEDAGÓGICO:  A história da  Supervisão Pedagógica no Brasil.  Reflexão crítica sobre a 
Supervisão Pedagógica.  Relação  entre  Supervisor  Pedagógico  X  Professores.  Fatores  que  interferem no  processo  ensino-aprendizagem.  As 
concepções de aprendizagem e as práticas pedagógicas. Planejamento como instrumento da praxis pedagógica: níveis de planejamento. Plano de  
ensino-aprendizagem:  estrutura,  seleção,  criação,  organização dos  conteúdos  e da metodologia.  Relação professor  aluno.  Projeto  Educativo: 
conceito e metodologia de elaboração.  Avaliação escolar:  finalidade,  avaliação x concepção de educação.  A didática em diferentes  correntes 
pedagógicas. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96). O professor como sujeito histórico de transformação. A construção  
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do conhecimento x postura do professor. 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. A elaboração do currículo e as  
concepções curriculares. Ética profissional. . Legislação Educacional. A LDB. Parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental.

Indicações Bibliográficas
1. SILVA JR, Celestino Alves; RANGEL, Mary (orgs). Nove olhares sobre a supervisão. Campinas: Papirus, 1997.
2. MEDINA,  Antonia da Silva. Supervisão Escolar – da ação exercida à ação repensada. Porto Alegre: AGE/RS, 2002.
3. RANGEL, Mary (org.). Supervisão Pedagógica – princípios e práticas. Campinas: Papirus, 2001.
4. FERREIRA, Naura S. C.(org.) Supervisão Educacional para uma escola de qualidade – da formação à ação. 5.ed  São Paulo:Cortez, 2006.
5. SAVIANI, N. Escola e democracia. 31ªed. Campinas: Autores associados, 1997.
6. NÉRICI, Imídeo Guiseppe. Introdução à supervisão escolar.  São Paulo, Atlas, 1986.
7. VASCONCELLOS, Celso dos Santos.  Planejamento: plano de Ensino-Aprendizagem e Projeto Educativo. Cadernos Pedagógicos do Libertad, 
1995.
8. LIBÂNEO, José Carlos. Didática. Ed. Cortez, 1994.
9. LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo. Cortes, 1995. 2º ed.
10. RODRIGUES, Neidson. Por uma nova escola: o transitório e o permanente na educação. São Paulo, Cortez, 1993. 
11. VASCONCELOS, Celso dos Santos. Avaliação : concepção dialética - libertadora do processo de avaliação escolar. Cadernos pedagógicos do 
Libertad, 1995.
12. VASCONCELOS, Celso dos Santos. Para onde vai o Professor ? Resgaste do Professor como sujeito de transformação. Cadernos pedagógicos 
do Libertad. 1998.
13. GROSSI, Esther Pillar, (org). Paixão de Aprender. Petrópolis. Vozes, 1992.
14. FERREIRO, Emília. Reflexões sobre Alfabetização.  São Paulo. Cortez, 1995.
15. PERRENOUD, Philippe. Dez  Novas Competências para Ensinar. Tradução: Patrícia C. Ramos.  Porto Alegre. ARTMED – Artes Médicas. Sul, 
2000.
16. PERRENOUD, Philippe. Avaliação –  Excelência à Regulação das Aprendizagens entre duas Lógicas. Tradução: Patrícia C. Ramos.  Porto 
Alegre.
17. Paramêtros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares naionais/secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 
1997. V. 1
18. TORRES, Rosa Maria. Que (e como) é necessário aprender?  São Paulo: Papirus, 1994. 

ESPECÍFICA  PARA  TNS/PSICOPEDAGOGO 1)  PSICOLOGIA  GERAL:  Aprendizagem,  cognição,  consciência,  emoção  memória,  motivação, 
pensamento  e  linguagem.  2)  PSICODIAGNÓSTICO:  Conceituação  e  objetivos;  entrevistas  inicial  e  de  devolução;  testes  psicológicos.  3) 
PSICOPATOLOGIA: Neuroses e psicose; distúrbios psicossomáticos. 4) ENTREVISTA: enquadramento, estágios e encerramento. A entrevista com 
a criança. 5) SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE MENTAL: Conceito de saúde e doença; medida das doenças - morbidade e mortalidade; conceito de 
anormal,  normal  e  causa;  saúde  mental  e  medicina  preventiva.  6)  RECRUTAMENTO E  SELEÇÃO  DE  PESSOAL.  7)  TREINAMENTO  DE 
PESSOAL. 8) OUTROS CONHECIMENTOS: Ética profissional e relações humanas no trabalho. Noções Fundamentais de PSICOPEDAGOCIA 
Níveis psicognéticos da língua escrita. Alfabetização de crianças e fracasso escolar no contexto atual. . Legislação Educacional. A LDB. Parâmetros  
curriculares nacionais para o ensino fundamental.

Indicações Bibliográficas:
1. Psicologia da Adolescência. Normalidade e Psicopatologia. Diná Martins de Souza Campos. Ed. Vozes.
2. Introdução à Psicologia. Linda L.Davidoff. Ed.Mc Graw. Hill do Brasil. S.P.
3. Infância e Adolescência. Joseph Stone e Joseph Churk. Ed.do Professor. BH.
4. Introdução à Psicologia da Criança. Paul Osterrieth. Ed. Nacional. SP.
5. Psicologias. Ana Maria M. Bahia e Outros. Ed. Saraiva.
6. Psicologia da Aprendizagem. Gerson Marinho Falcão. Ed. Ática.
7. A Criança em Desenvolvimento. Helen Bee. Ed. Harper do Brasil.
8. O Desenvolvimento Psicológico da Criança. Paul H.Mussem. Zahar Editora.
9. Fundamentos Psicobiológicos da Educação. Iris Barbosa Goulart. Ed. Lê.
10. Psicologia do Desenvolvimento. Questões Sociais. Helen Bee. Ed. Interamericana.
11. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
12. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
13. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
14. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
15. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Outros livros que abrangem o programa proposto

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO - GERAL

TNS:  ADMINISTRADOR;  ARQUITETO;  CONTADOR;  ECONOMISTA;  ENGENHEIRO  AGRÔNOMO;  ENGENHEIRO  CIVIL;  PROCURADOR 
MUNICIPAL; TÉCNICO DESPORTIVO; FISCAL DE RENDAS
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PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS:  Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras - 
Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e  
feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e  
verbal.
Indicações Bibliográficas:
1. CUNHA, Celso. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro. Nova . Fronteira, 1985.
2. GERALDI, João Wanderley (org.). O texto na sala de aula – Leitura e Produção. Assoeste. Cascavel – Pr, 1985.   
3. KLEIMAN, Ângela. Texto e Leitor: Aspectos congnitivos da leitura. Campinas, São Paulo: Pontes, 1999.
4. NETO, Pasquale Cipro & INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo. Editora Scipione, 1997.
5. FARACO & MOURA. Gramática Nova.  11ª edição. São Paulo. Editora Ática, 1997.

CONHECIMENTOS ATUAIS PARA TODOS OS CARGOS: A prova versará sobre questões de conhecimentos gerais da história e da atualidade do 
município de Varginha em seus aspectos político,  social,  econômico, histórico e cultural.  Domínio de tópicos atuais,  relevantes e amplamente 
divulgados,  em  áreas  diversificadas,  tais  como:  Ciências,  Política,  Economia,  Geografia,  História  do  Brasil  e  do  Município,  Organização 
Administrativa  Municipal,  atualidades  locais,  nacionais  e  internacionais,  noções  de  cidadania,  meio  ambiente  (ecologia),  poderes  executivo,  
legislativo e judiciário, símbolos nacionais.
Fontes  de  Estudo: www.ibge.gov.br,  www.iepha.mg.gov.br,  www.igam.mg.gov.br,  www.varginha.mg.gov.br,  Lei  Orgânica  do  Município  de 
Varginha, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Varginha, Constituição Federal do Brasil, Órgão Oficial de Publicação do Município de 
Varginha, Revistas e jornais informativos.

ESPECÍFICA  PARA  ADMINISTRADOR:  Fundamentos  da  Administração: papel  dos  princípios  da  administração,  funções  do  administrador, 
autoridade e responsabilidade.  Desenvolvimento do pensamento administrativo: administração científica, teóricos da administração (o movimento 
das relações humanas,  o movimento comportamental,  o movimento de sistemas,  o movimento de contingências).  Características básicas das 
organizações formais: tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização, processo organizacional. Dinâmica 
das  organizações:  A Organização como um sistema social,  Cultura organizacional,  Motivação e liderança,  Comunicação,  Processo decisório, 
Descentralização, Delegação. Administração de pessoal e recursos humanos: Recrutamento e seleção de pessoal, Cargos e salários, Avaliação de  
desempenho,  Treinamento  e desenvolvimento.  Planejamento  organizacional:  Natureza  e propósito,  premissas  do planejamento,  a tomada  de 
decisão,  a formulação de diretrizes,  Planejamento  estratégico,  tático e operacional.  Legislação administrativa:  Administração direta,  indireta,  e 
funcional;  Atos  administrativos;  Contratos  administrativos;  Lei  n.º  8.666/1993.  Administração  Financeira  e  Orçamentária:  Orçamento  público, 
Princípios  orçamentários,  Diretrizes  orçamentárias,  Plano Plurianual,  Processo orçamentário,  Métodos,  técnicas  e  instrumentos  do orçamento 
público. NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conhecimentos Básicos de :Broffice 2.0 (Módulos Writer, Calc, Impress e base)1 -  Manipulação de 
arquivos.Ler e gravar do MS Office;Gravar arquivo do MS Office no formato do Broffice;Gravar e Ler arquivo com senha;Gerar arquivo PDF de  
arquivo  do  Broffice;Gerar  arquivo  texto.Formatação  de  áginas.Página;Plano  de  Fundo;Cabeçalho  e  rodapé;Bordas;Colunas. 
Edição.Recortar;Copiar;Colar;Colar Especial; Selecionar partes de texto, células ou objetos; Selecionar tudo; Localizar e substituir; Navegador; Auto 
texto;  Permutar  banco de dados;  Campos; Notas de rodapé;  Exibição.Layouts  de visualização;Barra de ferramentas;Barra de status;Status do 
método de entrada; Régua; Limites do texto; Sombreamento de campos; Campos; Caracteres não-imprimíveis; Parágrafos ocultos; Fonte de dados; 
Tela  inteira;  Zoom; Inserção.Quebra  manual;  Campos;  Caractere  especial;  Seção;  Hiperlink  Cabeçalho;  Rodapé;  Notas  de rodapé;  Legenda;  
Favoritos;  Nota;  Script;  Envelope;  Quadro;  Tabela;  Régua horizontal;  Figura;  Filme e som; Objeto;  Quadro  flutuante;  Arquivo.  Tabela (Writer)  
Inserir/excluir; Selecionar; Mesclar células; Dividir células; Mesclar tabela; Dividir tabela; Auto-formatar; Auto-ajustar; Repetição de linhas de título; 
Converter Classificar; Fórmula; Formato numérico; Bordas da tabela; Propriedades da tabela. Utilização de Ferramentas Verificação ortográfica; 
Idioma; Contagem de palavras; Autocorreção Numeração da estrutura de tópicos; Numeração de linhas; Notas de rodapé; Gallery; Media player; 
Banco de dados bibliográficos; Assistente de mala direta;  Classificar; Calcular; Atualizar; Macros; Gerenciador de pacotes; Personalizar; Opções  
Utilização de Planilhas. Soma; Mesclagem de células; Manipulação de fórmulas; Formatação de células; Formatação de páginas; Formatação de  
linhas/colunas; Importação de arquivos texto; Cabeçalhos e rodapés; Inclusão/exclusão de planilhas; nomeação de planilhas; Manuseio da barra de 
ferramentas;  Proteção  de  documentos;  Dividir/congelar  janelas;  filtrar/classificar  dados;  Configurar  as  Ferramentas/opções;  Manipulação  de 
imagens/objetos;  Manipulação  de  gráficos;  Manipulação  da  Fonte  de  Dados  (Base).  Mala-Direta.  Manipulação  de  slides  (impress).  Linux  e 
Software Livre. História do Software Livre e do Linux; Conhecer, no mínimo, 10 distribuiçoes, informando sobre sua derivação (Debian, Slackware, 
Red Hat, etc...);  Sistema Operacional Linux Kurumin Instalação; Particionamento; Pontos de montagem; Gerenciador de Boot (Grub e Lilo – 
configuração básica); Instalação de mais de um sistema operacional em um computador; Sistemas de arquivo; Organização e função padrão dos  
diretórios; Noção de Servidores (web, proxy, impressão, NFS, etc...); Configuração básica de rede com noções do protocolo TCP/IP (host, rede,  
gateway, broadcast, mais de um IP na mesma placa, etc ...) em modo texto; Permissões de arquivos e diretórios; Comandos de manipulação de 
arquivos e diretórios (cd, md, rm, etc ...); Comandos de busca e exibição(find, whereis, locate, pwd, who, etc ...); Comandos de boot (halt, reboot, 
init, shutdown, etc ...) Conhecimento dos arquivos fstab, inittab, passwd, shadow, cupsd.conf,  xorg.conf, bash_profile (arquivo oculto), lilo.conf,  
rc.local, hosts, resolv.conf, /etc/modules; Gerenciador de Janelas KDE;  Papel  de  parede;  Descanso  de  tela;  Centro  de  Controle; 
Manipulação do Painel;  Configuração de mouse e teclado;  Configuração da resolução da tela;  Icones; Manipulação de Pastas (subdiretórios);  
Manipulação do Konqueror;  Conhecimentos  dos aplicativos mais comuns:  Mozilla  Firefox,  K3b,  Kaffeine,  Mozilla  Thunderbird,  GIMP e Aumix;  
Gerenciador de pacotes Apt-get; Execução dos scripts mais comuns do Sistema, tais como kurumin-firewall; Configuração de serviços do sistema,  
assim como sua inicialização (/etc/rcs.d); Acesso remoto (SSH, FTP): Links simbólicos; Instalação e configuração do Vmware. LEGISLAÇÃO: Lei 
de Responsabilidade Fiscal; Lei 8666/93 – Licitações e contratos; Lei 10520/2002 – Licitação Modalidade Pregão; Lei 5.172/66 – Código Tributário  
Nacional e Lei Complementar 116/2003 - ISSQN; Lei 8987/95 – Concessão de Serviços Públicos; Lei 9424/96 – FUNDEF; Lei 9717/98 – Regimes 
Próprios de Previdência; Constituição da República Federativa do Brasil: Título III: Capítulo IV (Dos Municípios) e Capítulo VII (Da Administração  
Pública) e Título VI (Da Tributação e do Orçamento); Lei 8429/92 – Improbidade Administrativa

Referência Bibliográfica:
1. DIAS, Marco Aurélio. P Administração de Materiais. Edição Compacta. 4ª edição. Editora Atlas. SP, 1995
2. CHIAVENATO, Introdução à Teoria Geral da Administração. 3ª Edição. Mc Graw- Hill do Brasil. SP, 1983
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3. CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. Edição Compacta. 4ª edição. Editora Atlas. SP, 1997.
4. Lei 8.666/93 e suas atualizações;
5. Lei 4.320/64 e suas atualizações;
6. Constituição da República Federativa do Brasil – 1988;
Outros livros que abrangem o programa proposto
http://www.broffice.org
http://www.metro.sp.gov.br/diversos/download/tedownload.asp
http://www.vivaolinux.com.br
http://www.linuxclube.com.br
http://www.br-linux.org
http://www.guiadohardware.net
http://www.olinux.com.br
http://www.softwarelivre.org.br
http://www.gnu.org
http://www.debian.org
http://www.mandriva.com.br
Legislação Municipal disponível nos sites: www.reisauditores.com.br  e www.varginha.mg.gov.br 

ESPECÍFICA PARA ARQUITETO: Planejamento arquitetônico e meio-ambiente:  visão crítica do espaço arquitetônico;  percepção do ambiente 
edificado e natural;  o edifício e o entorno urbano;  concepção do objeto arquitetônico; noções de representação gráfica; noções de técnicas e 
estruturas construtivas; noções de topografia; conforto ambiental nas edificações; noções de paisagismo. Lei do Plano Diretor do Município de 
Varginha – Lei nº 4.530/06.Projeto de arquitetura: 1.1 Métodos e técnicas de desenho e projeto. 1.2 Programação de necessidades físicas das  
atividades. 1.3 Noções de Topografia e condições do terreno: relevo, cortes, aterros, taludes naturais e arrimadas, lotes e construções vizinhas. 1.4  
Controle ambiental das edificações (térmico ,acústico e luminoso). 1.5 Princípios e normas relacionados à acessibilidade arquitetônica; Gestão 
democrática e planejamento participativo: 2.1 Relações do planejamento com o desenho e o projeto urbano. 2.2 A paisagem, o paisagismo e o meio 
ambiente.  2.3  Infra-estrutura  urbana.  2.4  Legislação urbanística  Municipal:  códigos  de obras,  uso e ocupação do solo,  zoneamento,  taxa de 
ocupações,  recuos,  parcelamento do solo;  Sistemas estruturais  e construtivos:  noções  básicas sobre concreto,  alvenaria comum e estrutural,  
madeira e estrutura metálica; Ênfase nas questões do melhor aproveitamento e alternativas de construções públicas. 4.1 Projetos de reurbanização 
de áreas: praças, favelas, prédios, fachadas, sistemas viários, parques, complexos poliesportivos, habitação popular; Acompanhamento de obras.  
5.1 Construção e organização do canteiro de obras. 5.2 Coberturas e impermeabilização. 5.3 Esquadrias. 5.4 Pisos e revestimentos: noções sobre 
impermeabilização, concreto aparente, argamassas, pedras, cerâmicas, pintura e gesso; Legislação: 6.1 Normas técnicas, legislação profissional;  
Informática aplicada à arquitetura. 7.1 Desenvolvimento de projetos no sistema AUTO CAD 2000. NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conhecimentos 
Básicos de :Broffice 2.0 (Módulos Writer, Calc, Impress e base)1 - Manipulação de arquivos.Ler e gravar do MS Office;Gravar arquivo do MS 
Office no formato  do Broffice;Gravar  e Ler  arquivo com senha;Gerar  arquivo PDF de arquivo do Broffice;Gerar  arquivo  texto.Formatação de 
áginas.Página;Plano  de  Fundo;Cabeçalho  e  rodapé;Bordas;Colunas.  Edição.Recortar;Copiar;Colar;Colar  Especial;  Selecionar  partes  de  texto, 
células  ou  objetos;  Selecionar  tudo;  Localizar  e  substituir;  Navegador;  Auto  texto;  Permutar  banco  de  dados;  Campos;  Notas  de  rodapé;  
Exibição.Layouts de visualização;Barra de ferramentas;Barra de status;Status do método de entrada; Régua; Limites do texto; Sombreamento de  
campos;  Campos;  Caracteres  não-imprimíveis;  Parágrafos  ocultos;  Fonte  de  dados;  Tela  inteira;  Zoom;  Inserção.Quebra  manual;  Campos;  
Caractere especial; Seção; Hiperlink Cabeçalho; Rodapé; Notas de rodapé; Legenda; Favoritos; Nota; Script; Envelope; Quadro; Tabela; Régua 
horizontal;  Figura;  Filme e som;  Objeto;  Quadro  flutuante;  Arquivo.  Tabela  (Writer)  Inserir/excluir;  Selecionar;  Mesclar  células;  Dividir  células; 
Mesclar tabela; Dividir tabela; Auto-formatar; Auto-ajustar; Repetição de linhas de título; Converter Classificar; Fórmula; Formato numérico; Bordas  
da tabela; Propriedades da tabela. Utilização de Ferramentas Verificação ortográfica; Idioma; Contagem de palavras; Autocorreção Numeração da 
estrutura de tópicos; Numeração de linhas; Notas de rodapé; Gallery;  Media player;  Banco de dados bibliográficos; Assistente de mala direta;  
Classificar;  Calcular;  Atualizar;  Macros;  Gerenciador  de  pacotes;  Personalizar;  Opções  Utilização de Planilhas.  Soma;  Mesclagem de células; 
Manipulação  de  fórmulas;  Formatação  de  células;  Formatação  de  páginas;  Formatação  de  linhas/colunas;  Importação  de  arquivos  texto; 
Cabeçalhos e rodapés;  Inclusão/exclusão de planilhas;  nomeação de planilhas;  Manuseio da barra de ferramentas;  Proteção de documentos;  
Dividir/congelar  janelas;  filtrar/classificar  dados;  Configurar  as Ferramentas/opções;  Manipulação de imagens/objetos;  Manipulação de gráficos; 
Manipulação da Fonte de Dados (Base). Mala-Direta. Manipulação de slides (impress).  Linux e Software Livre.  História do Software Livre e do 
Linux; Conhecer, no mínimo, 10 distribuiçoes, informando sobre sua derivação (Debian, Slackware, Red Hat, etc...);  Sistema Operacional Linux 
Kurumin Instalação; Particionamento; Pontos de montagem; Gerenciador de Boot (Grub e Lilo – configuração básica); Instalação de mais de um 
sistema operacional em um computador;  Sistemas de arquivo; Organização e função padrão dos diretórios; Noção de Servidores (web, proxy, 
impressão, NFS, etc...); Configuração básica de rede com noções do protocolo TCP/IP (host, rede, gateway, broadcast, mais de um IP na mesma  
placa,  etc ...)  em modo texto;  Permissões de arquivos e diretórios;  Comandos de manipulação de arquivos e diretórios  (cd,  md,  rm, etc  ...); 
Comandos de busca e exibição(find, whereis, locate, pwd, who, etc ...); Comandos de boot (halt, reboot, init, shutdown, etc ...) Conhecimento dos 
arquivos fstab, inittab, passwd, shadow, cupsd.conf,  xorg.conf, bash_profile (arquivo oculto),  lilo.conf, rc.local, hosts,  resolv.conf,  /etc/modules; 
Gerenciador de Janelas KDE; Papel de parede; Descanso de tela; Centro de Controle; Manipulação do Painel; Configuração de mouse e teclado;  
Configuração da resolução da tela; Icones; Manipulação de Pastas (subdiretórios); Manipulação do Konqueror; Conhecimentos dos aplicativos mais 
comuns: Mozilla Firefox, K3b, Kaffeine, Mozilla Thunderbird, GIMP e Aumix; Gerenciador de pacotes Apt-get; Execução dos scripts mais comuns do 
Sistema, tais como kurumin-firewall; Configuração de serviços do sistema, assim como sua inicialização (/etc/rcs.d); Acesso remoto (SSH, FTP):  
Links simbólicos; Instalação e configuração do Vmware. LEGISLAÇÃO: Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 8666/93 – Licitações e contratos; Lei 
10520/2002 – Licitação Modalidade Pregão; Lei  5.172/66 – Código Tributário Nacional  e Lei  Complementar  116/2003 - ISSQN; Lei  8987/95 – 
Concessão de Serviços Públicos; Lei 9424/96 – FUNDEF; Lei 9717/98 – Regimes Próprios de Previdência; Constituição da República Federativa do 
Brasil: Título III: Capítulo IV (Dos Municípios) e Capítulo VII (Da Administração Pública) e Título VI (Da Tributação e do Orçamento); Lei 8429/92 – 
Improbidade Administrativa
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Indicações Bibliográficas:
1. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA. Manual de contratação dos serviços de arquitetura e urbanismo. São 
Paulo: Editora PINI Ltda., 2000.
2. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA. Diretrizes Gerais para Intercambialidade de Projetos em CAD. São Paulo: 
Editora PINILtda., 2002.
3. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6492, 8196, 8402,8403, 8404, 8993, 9050, 10067, 10068, 10126, 10582, 10647, 
13531, 13532,14037.
4. BENÉVOLO, Leonardo. História da arquitetura moderna. São Paulo: Editoraperspectiva S.A., 1976.DEL RIO, vicente. Introdução ao desenho 
urbano no processo de planejamento. São Paulo: Editora PINI Ltda., 2001.
5. FRENCH, Thomas. Desenho técnico. Porto Alegre: Editora Globo, 1975.
6. INTITUTOS DE ARQUITETOS DO BRASIL. Tabela de honorários partes 01 e 02.
7. Legislação Municipal disponível no site – www.reisauditores.com.br e www.varginha.mg.gov.br 
Outros livros que abrangem o programa proposto
http://www.broffice.org
http://www.metro.sp.gov.br/diversos/download/tedownload.asp
http://www.vivaolinux.com.br
http://www.linuxclube.com.br
http://www.br-linux.org
http://www.guiadohardware.net
http://www.olinux.com.br
http://www.softwarelivre.org.br
http://www.gnu.org
http://www.debian.org
http://www.mandriva.com.br
Legislação Municipal disponível nos sites: www.reisauditores.com.br  e www.varginha.mg.gov.br 

ESPECÍFICA  PARA CONTADOR: CONTABILIDADE PÚBLICA.   Contabilidade  Pública:  Conceitos  gerais;  Campo  de  aplicação;  Regimes  contábeis; 
Técnicas de registro e de lançamentos contábeis; Plano de contas; Balanço orçamentário, financeiro e patrimonial;  Demonstração das variações patrimoniais.  
Orçamento  Público:  Conceitos  gerais;  Processo  de  planejamento;  Princípios;  Ciclo  orçamentário;  Orçamento  por  programas.  Receita  Pública:  Conceito; 
Classificação;  Estágios;  Escrituração contábil;  Dívida  ativa.   Despesa  Pública:  Conceito;  Classificação;  Licitação;  Estágios.   Restos  a Pagar.  Dívida  Pública.  
Regime de Adiantamento: Conceito; Finalidades; Controle dos adiantamentos. Patrimônio Público: Conceito; Bens, direitos e obrigações das Entidades Públicas;  
Variações patrimoniais; Variações ativas e passivas. Créditos Adicionais: Conceito; Classificação; Autorização e abertura; Vigência; Indicação e especificação de 
recursos.  CONTABILIDADE  COMERCIAL. Plano  de  contas;  Classificações  contábeis;  Princípios  fundamentais  de  contabilidade;  Registros  e  controles  
contábeis; Provisões; Custos e despesas; Balanço patrimonial; Fluxo de caixa.  CONTROLADORIA. 1. Técnicas de Auditoria e avaliação do controle interno.  
Normas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 2. Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 8666/93 – Licitações e contratos;  
Lei 10520/2002 – Licitação Modalidade Pregão; Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional e Lei Complementar 116/2003 - ISSQN; Lei 8987/95 – Concessão de  
Serviços Públicos; Lei 9424/96 – FUNDEF; Lei 9717/98 – Regimes Próprios de Previdência; Constituição da República Federativa do Brasil: Título III: Capítulo  
IV (Dos Municípios)  e  Capítulo VII  (Da Administração Pública)  e Título VI (Da Tributação e do Orçamento);  Lei  8429/92 – Improbidade Administrativa.  
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conhecimentos Básicos de :Broffice 2.0 (Módulos Writer, Calc, Impress e base)1 - Manipulação de arquivos.Ler 
e gravar do MS Office;Gravar arquivo do MS Office no formato do Broffice;Gravar e Ler arquivo com senha;Gerar arquivo PDF de arquivo do  
Broffice;Gerar  arquivo  texto.Formatação  de  áginas.Página;Plano  de  Fundo;Cabeçalho  e  rodapé;Bordas;Colunas. 
Edição.Recortar;Copiar;Colar;Colar Especial; Selecionar partes de texto, células ou objetos; Selecionar tudo; Localizar e substituir; Navegador; Auto 
texto;  Permutar  banco de dados;  Campos; Notas de rodapé;  Exibição.Layouts  de visualização;Barra de ferramentas;Barra de status;Status do 
método de entrada; Régua; Limites do texto; Sombreamento de campos; Campos; Caracteres não-imprimíveis; Parágrafos ocultos; Fonte de dados; 
Tela  inteira;  Zoom; Inserção.Quebra  manual;  Campos;  Caractere  especial;  Seção;  Hiperlink  Cabeçalho;  Rodapé;  Notas  de rodapé;  Legenda;  
Favoritos;  Nota;  Script;  Envelope;  Quadro;  Tabela;  Régua horizontal;  Figura;  Filme e som; Objeto;  Quadro  flutuante;  Arquivo.  Tabela (Writer)  
Inserir/excluir; Selecionar; Mesclar células; Dividir células; Mesclar tabela; Dividir tabela; Auto-formatar; Auto-ajustar; Repetição de linhas de título; 
Converter Classificar; Fórmula; Formato numérico; Bordas da tabela; Propriedades da tabela. Utilização de Ferramentas Verificação ortográfica; 
Idioma; Contagem de palavras; Autocorreção Numeração da estrutura de tópicos; Numeração de linhas; Notas de rodapé; Gallery; Media player; 
Banco de dados bibliográficos; Assistente de mala direta;  Classificar; Calcular; Atualizar; Macros; Gerenciador de pacotes; Personalizar; Opções  
Utilização de Planilhas. Soma; Mesclagem de células; Manipulação de fórmulas; Formatação de células; Formatação de páginas; Formatação de  
linhas/colunas; Importação de arquivos texto; Cabeçalhos e rodapés; Inclusão/exclusão de planilhas; nomeação de planilhas; Manuseio da barra de 
ferramentas;  Proteção  de  documentos;  Dividir/congelar  janelas;  filtrar/classificar  dados;  Configurar  as  Ferramentas/opções;  Manipulação  de 
imagens/objetos;  Manipulação  de  gráficos;  Manipulação  da  Fonte  de  Dados  (Base).  Mala-Direta.  Manipulação  de  slides  (impress).  Linux  e 
Software Livre. História do Software Livre e do Linux; Conhecer, no mínimo, 10 distribuiçoes, informando sobre sua derivação (Debian, Slackware, 
Red Hat, etc...);  Sistema Operacional Linux Kurumin Instalação; Particionamento; Pontos de montagem; Gerenciador de Boot (Grub e Lilo – 
configuração básica); Instalação de mais de um sistema operacional em um computador; Sistemas de arquivo; Organização e função padrão dos  
diretórios; Noção de Servidores (web, proxy, impressão, NFS, etc...); Configuração básica de rede com noções do protocolo TCP/IP (host, rede,  
gateway, broadcast, mais de um IP na mesma placa, etc ...) em modo texto; Permissões de arquivos e diretórios; Comandos de manipulação de 
arquivos e diretórios (cd, md, rm, etc ...); Comandos de busca e exibição(find, whereis, locate, pwd, who, etc ...); Comandos de boot (halt, reboot, 
init, shutdown, etc ...) Conhecimento dos arquivos fstab, inittab, passwd, shadow, cupsd.conf,  xorg.conf, bash_profile (arquivo oculto), lilo.conf,  
rc.local, hosts, resolv.conf, /etc/modules; Gerenciador de Janelas KDE;  Papel  de  parede;  Descanso  de  tela;  Centro  de  Controle; 
Manipulação do Painel;  Configuração de mouse e teclado;  Configuração da resolução da tela;  Icones; Manipulação de Pastas (subdiretórios);  
Manipulação do Konqueror;  Conhecimentos  dos aplicativos mais comuns:  Mozilla  Firefox,  K3b,  Kaffeine,  Mozilla  Thunderbird,  GIMP e Aumix;  
Gerenciador de pacotes Apt-get; Execução dos scripts mais comuns do Sistema, tais como kurumin-firewall; Configuração de serviços do sistema,  
assim como sua inicialização (/etc/rcs.d); Acesso remoto (SSH, FTP): Links simbólicos; Instalação e configuração do Vmware. LEGISLAÇÃO: Lei 
de Responsabilidade Fiscal; Lei 8666/93 – Licitações e contratos; Lei 10520/2002 – Licitação Modalidade Pregão; Lei 5.172/66 – Código Tributário  
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Nacional e Lei Complementar 116/2003 - ISSQN; Lei 8987/95 – Concessão de Serviços Públicos; Lei 9424/96 – FUNDEF; Lei 9717/98 – Regimes 
Próprios de Previdência; Constituição da República Federativa do Brasil: Título III: Capítulo IV (Dos Municípios) e Capítulo VII (Da Administração  
Pública) e Título VI (Da Tributação e do Orçamento); Lei 8429/92 – Improbidade Administrativa

Indicações Bibliográficas:
1. ANGÉLICO, João. Contabilidade Pública. 8ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 1994.
2. KOHAMA, Hélio. Contabilidade Pública. 4ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 1995.
3. IUDÍCIBUS, Sérgio. Teoria da Contabilidade. 3ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 1993.
4. Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (atualizada).
5. Lei 4.320 de 17 de março de 1964 (atualizada)
6. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações - FIPECAFI. 4ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 1994.
Outros livros que abrangem o programa proposto
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Legislação Municipal disponível nos sites: www.reisauditores.com.br  e www.varginha.mg.gov.br 

ESPECÍFICA PARA ECONOMISTA: Microeconomia: Teoria do Consumidor: Comportamento do Consumidor. Demanda individual e de Mercado. 
Função de utilidade,  taxa marginal  de substituição,  função utilidade indireta,  demanda Marshaliana, identidade de Roy. Minimização de custo, 
função custo indireta, custos marginais e médios. Incerteza, utilidade esperada, aversão e risco, demanda por seguros. Modelo de troca simples, 
caixa  de  Edgeworth,  equilíbrio  Walrasiano,  primeiro  e  segundo  teoremas  do  bem-estar,  eficiência  de  Pareto.  Externalidades.  Economia  da  
Informação:  Incentivos,  “moral  hazard”.  Informação  assimétrica,  incerteza  e  desenho  de  contratos,  o  problema  do  agente  e  do  principal.  II.  
Macroeconomia.  Introdução:  conceitos  básicos,  identidades  fundamentais,  formas de mensuração do produto e da renda nacional.  A Síntese  
Neoclássica: o modelo IS/LM; oferta e demanda agregadas, Curva de Phillips. Escolha Intertemporal com Incerteza: Consumo; investimento; Dívida 
Pública; Crescimento Ótimo; Sistemas de Previdência. Moeda, Crédito, Inflação e Estabilização: Racionamento de crédito; operações de mercado 
aberto;  déficit  público e seigniorage;  indexação.  Flutuações em Economia  Fechada e Aberta:  Informação imperfeita;  Estatística:  Conceitos de  
probabilidade e estatística: distribuição de probabilidades de uma variável aleatória;  valores esperados;funções de densidade de probabilidade 
conjunta; covariância e correlação; distribuições de Gauss e de Student; Inferência estatística: estimação e testes de hipóteses. Regressão linear 
simples: especificação e estimação; propriedades amostrais dos estimadores de mínimos quadrados; teorema de Gauss-Markov; estimação de  
variância do termo de erro; estimação de intervalos de confiança, teste de hipóteses e predição; coeficiente de determinação Regressão múltipla:  
estimação dos modelos; propriedades amostrais do estimador de mínimos quadrados; estimação de intervalos; teste da hipótese; qualidade do 
ajustamento; teste de significância de um modelo. Heterocedastisticidade. Autocorrelação. Regressão com dados de séries temporais: testes de 
Dickey-Fuller. Uso do Excel na resolução de problemas de Estatística e de Econometria.  NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conhecimentos Básicos 
de :Broffice 2.0 (Módulos Writer, Calc, Impress e base)1 - Manipulação de arquivos.Ler e gravar do MS Office;Gravar arquivo do MS Office no 
formato  do  Broffice;Gravar  e  Ler  arquivo  com  senha;Gerar  arquivo  PDF  de  arquivo  do  Broffice;Gerar  arquivo  texto.Formatação  de  
áginas.Página;Plano  de  Fundo;Cabeçalho  e  rodapé;Bordas;Colunas.  Edição.Recortar;Copiar;Colar;Colar  Especial;  Selecionar  partes  de  texto, 
células  ou  objetos;  Selecionar  tudo;  Localizar  e  substituir;  Navegador;  Auto  texto;  Permutar  banco  de  dados;  Campos;  Notas  de  rodapé;  
Exibição.Layouts de visualização;Barra de ferramentas;Barra de status;Status do método de entrada; Régua; Limites do texto; Sombreamento de  
campos;  Campos;  Caracteres  não-imprimíveis;  Parágrafos  ocultos;  Fonte  de  dados;  Tela  inteira;  Zoom;  Inserção.Quebra  manual;  Campos;  
Caractere especial; Seção; Hiperlink Cabeçalho; Rodapé; Notas de rodapé; Legenda; Favoritos; Nota; Script; Envelope; Quadro; Tabela; Régua 
horizontal;  Figura;  Filme e som;  Objeto;  Quadro  flutuante;  Arquivo.  Tabela  (Writer)  Inserir/excluir;  Selecionar;  Mesclar  células;  Dividir  células; 
Mesclar tabela; Dividir tabela; Auto-formatar; Auto-ajustar; Repetição de linhas de título; Converter Classificar; Fórmula; Formato numérico; Bordas  
da tabela; Propriedades da tabela. Utilização de Ferramentas Verificação ortográfica; Idioma; Contagem de palavras; Autocorreção Numeração da 
estrutura de tópicos; Numeração de linhas; Notas de rodapé; Gallery;  Media player;  Banco de dados bibliográficos; Assistente de mala direta;  
Classificar;  Calcular;  Atualizar;  Macros;  Gerenciador  de  pacotes;  Personalizar;  Opções  Utilização de Planilhas.  Soma;  Mesclagem de células; 
Manipulação  de  fórmulas;  Formatação  de  células;  Formatação  de  páginas;  Formatação  de  linhas/colunas;  Importação  de  arquivos  texto; 
Cabeçalhos e rodapés;  Inclusão/exclusão de planilhas;  nomeação de planilhas;  Manuseio da barra de ferramentas;  Proteção de documentos;  
Dividir/congelar  janelas;  filtrar/classificar  dados;  Configurar  as Ferramentas/opções;  Manipulação de imagens/objetos;  Manipulação de gráficos; 
Manipulação da Fonte de Dados (Base). Mala-Direta. Manipulação de slides (impress).  Linux e Software Livre.  História do Software Livre e do 
Linux; Conhecer, no mínimo, 10 distribuiçoes, informando sobre sua derivação (Debian, Slackware, Red Hat, etc...);  Sistema Operacional Linux 
Kurumin Instalação; Particionamento; Pontos de montagem; Gerenciador de Boot (Grub e Lilo – configuração básica); Instalação de mais de um 
sistema operacional em um computador;  Sistemas de arquivo; Organização e função padrão dos diretórios; Noção de Servidores (web, proxy, 
impressão, NFS, etc...); Configuração básica de rede com noções do protocolo TCP/IP (host, rede, gateway, broadcast, mais de um IP na mesma  
placa,  etc ...)  em modo texto;  Permissões de arquivos e diretórios;  Comandos de manipulação de arquivos e diretórios  (cd,  md,  rm, etc  ...); 
Comandos de busca e exibição(find, whereis, locate, pwd, who, etc ...); Comandos de boot (halt, reboot, init, shutdown, etc ...) Conhecimento dos 
arquivos fstab, inittab, passwd, shadow, cupsd.conf,  xorg.conf, bash_profile (arquivo oculto),  lilo.conf, rc.local, hosts,  resolv.conf,  /etc/modules; 
Gerenciador de Janelas KDE; Papel de parede; Descanso de tela; Centro de Controle; Manipulação do Painel; Configuração de mouse e teclado;  
Configuração da resolução da tela; Icones; Manipulação de Pastas (subdiretórios); Manipulação do Konqueror; Conhecimentos dos aplicativos mais 
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comuns: Mozilla Firefox, K3b, Kaffeine, Mozilla Thunderbird, GIMP e Aumix; Gerenciador de pacotes Apt-get; Execução dos scripts mais comuns do 
Sistema, tais como kurumin-firewall; Configuração de serviços do sistema, assim como sua inicialização (/etc/rcs.d); Acesso remoto (SSH, FTP):  
Links simbólicos; Instalação e configuração do Vmware. LEGISLAÇÃO: Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 8666/93 – Licitações e contratos; Lei 
10520/2002 – Licitação Modalidade Pregão; Lei  5.172/66 – Código Tributário Nacional  e Lei  Complementar  116/2003 - ISSQN; Lei  8987/95 – 
Concessão de Serviços Públicos; Lei 9424/96 – FUNDEF; Lei 9717/98 – Regimes Próprios de Previdência; Constituição da República Federativa do 
Brasil: Título III: Capítulo IV (Dos Municípios) e Capítulo VII (Da Administração Pública) e Título VI (Da Tributação e do Orçamento); Lei 8429/92 – 
Improbidade Administrativa

Indicações Bibliográficas:
1. AZEVEDO, G. A.; CAMPOS, P. H. B. Estatística Básica. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1984.
2. BLACKWELL, David. Estatística Básica. São Paulo: USP, 1975.
3. BUSSAB, Wilton; MORETTIN, Pedro A. Estatística Básica. São Paulo, 1995.
4. CRESPO, Antônio A. Estatística Fácil. São Paulo: Saraiva, 1996.
5. DOWINING, Douglas; CLARK, J. Estatística Aplicada. São Paulo: Saraiva, 1998.
6. ENDO, Seiti K. Números índices. 2.ed. São Paulo: Atual, 1988.
7. EWART, FORD & LIN. Probality for Statistical Decision. Prentice Hall, 1998.
8. GREENE, W. Econometric analysis. New Jersey: Prentice-Hall, 2000.
9. GUJARATI, D.N. Econometria Básica. São Paulo: Makron Books, 2000.
10. HILL, C.; GRIFFITHS, W.; JUDGE, G. Econometria. São Paulo: Saraiva, 1999.
11. HOFFMANN, R.; VIEIRA, S. Análise de regressão: uma introdução à econometria. São Paulo: Hucitec/EDUSP, 1987.
12. HOFFMANN, Rodolfo. Estatística para Economistas, terceira edição, São Paulo: Biblioteca Pioneira de Ciências Sociais, 1998.
13. JOHNSTON, J. Métodos Econométricos. São Paulo: Atlas, 1977.
14. KARMEL, P. H.; POLASEK, M. Estatística Geral e Aplicada para economistas. São Paulo: Atlas, 1972.
15. KENNEDY, P. A guide to econometrics. Cambridge: The MIT Press, 1998.
16. KMENTA, J. Elementos de Econometria: Teoria Estatística Básica/ Teoria Econométrica Básica. São Paulo: Atlas, 1978. (*)
17. MCCLAVE, James T.; BENSON, P. George; SINCICH, Terry.  Statistics for business and economics.Ninth Edition, Pearson Prentice Hall, 
New Jersey, 2005.
18. MILONE, Giusepe; ANGELINI, Flávio. Estatística Geral. São Paulo: Atlas, 1993.
19. PINDYCK, Robert S.; RUBINFELD, Daniel L. Econometria: modelos e previsões. 4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2004.
20. SANTANA, Antônio Cordeiro. Métodos Quantitativos em Economia: elementos e aplicações. Belém: UFRA, 2003.
21. SPIEGEL, Murray R. Estatística. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1985.
22. SPIEGEL, Sidney. Estatística não Parametrica, McGraw Hill, 1996.
23. TOLEDO, Geraldo L.; OVALLE, I. I. Estatística Básica. São Paulo: Atlas, 1995.
24. VASCONCELLOS, M.A.S.; ALVES, D. (coords.). Manual de econometria. São Paulo: Atlas, 2000.
25. VIEIRA, Sônia; WALDA, T. O que é Estatística. São Paulo: Atlas, 1991.
26. WONNACOTT, R.J.; WONNACOTT, T.H. Econometria. Rio de Janeiro: LTC, 1978.
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ESPECÍFICA PARA ENGENHEIRO AGRÔNOMO: CULTURAS:  feijão,  milho,  cana de açúcar  e mandioca:  Tecnologia  de produção,  Solos  – 
Amostragem de solo, correção de solo, Clima, Escolha de cultivares, Cultivares melhoradas e tradicionais, Sementes-tratamento, normas, padrões 
e procedimentos para produção. Plantio: Época, espaçamento, densidade. Produção de mudas - Local construção viveiro, controle de pragas e  
doenças, aclimatação de mudas. Adubação - níveis de fertilidade do solo; relações básicas de nutrientes; recomendações baseadas em análise de 
solo,  adubação  orgânica.  Tratos  culturais.  Cultivos  manuais,  Cultivos  mecânicos.  Uso  de  herbicidas.  Aplicação  de  defensivos.  Doenças  de 
importância econômica. Pragas de importância econômica. Colheita, Classificação, armazenamento, comercialização.  OLERICULTURA: Escolha 
do terreno.  Preparo  do solo  (aração,  gradagem,  coleta  de  amostra  de solo,  sementeiras  e  canteiros).  Preparo  de mudas.  Plantio  -  espécie,  
variedade, épocas, ciclo, espaçamento, densidade, adubação (orgânica e química), calagem, transplante.Tratos culturais. Tratamento fitossanitário,  
desbaste, herbicida. Colheita – Beneficiamento – Classificação, acondicionamento.  FRUTICULTURA (TROPICAL E TEMPERADA):  Escolha do 
terreno; Uso de quebra vento; Preparo do solo – desmatamento, destoca, limpeza do solo, aração, gradagem, coleta de amostra de solo. Preparo  
de mudas.  Plantio–  cultivares,  adubação (orgânica  e química),  calagem,  espaçamento,  épocas.Tratos  culturais  – poda,  desbaste,  tratamento 
fitossanitário, enxertia, desbrote. Colheita – Classificação, embalagem. CONSERVAÇÃO DE SOLOS: Técnicas de conservação de solos. DEFESA 
SANITÁRIA VEGETAL: Conhecimentos gerais sobre a preservação ecológica, defensivos biológicos e químicos.  MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA: 
Conhecimentos gerais sobre manutenção e conservação de máquinas e implementos agrícolas. IRRIGAÇÃO E DRENAGEM: Águas superficiais, 
águas subterrâneas, qualidade da água para irrigação, armazenamento de água para irrigação, sistemas de irrigação, operações de drenagem,  
aspectos de legislação de água. NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conhecimentos Básicos de :Broffice 2.0 (Módulos Writer, Calc, Impress e 
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base)1  -  Manipulação de arquivos.Ler  e gravar do MS Office;Gravar arquivo do MS Office no formato do Broffice;Gravar e Ler  arquivo com 
senha;Gerar  arquivo  PDF  de  arquivo  do  Broffice;Gerar  arquivo  texto.Formatação  de  áginas.Página;Plano  de  Fundo;Cabeçalho  e 
rodapé;Bordas;Colunas. Edição.Recortar;Copiar;Colar;Colar Especial; Selecionar partes de texto, células ou objetos; Selecionar tudo; Localizar e 
substituir;  Navegador;  Auto  texto;  Permutar  banco  de  dados;  Campos;  Notas  de  rodapé;  Exibição.Layouts  de  visualização;Barra  de 
ferramentas;Barra  de  status;Status  do  método  de  entrada;  Régua;  Limites  do  texto;  Sombreamento  de  campos;  Campos;  Caracteres  não-
imprimíveis;  Parágrafos  ocultos;  Fonte  de dados;  Tela inteira;  Zoom; Inserção.Quebra  manual;  Campos;  Caractere  especial;  Seção;  Hiperlink  
Cabeçalho; Rodapé; Notas de rodapé; Legenda; Favoritos; Nota; Script; Envelope; Quadro; Tabela; Régua horizontal; Figura; Filme e som; Objeto;  
Quadro flutuante; Arquivo. Tabela (Writer) Inserir/excluir; Selecionar; Mesclar células; Dividir células; Mesclar tabela; Dividir tabela; Auto-formatar;  
Auto-ajustar; Repetição de linhas de título; Converter Classificar; Fórmula; Formato numérico; Bordas da tabela; Propriedades da tabela. Utilização 
de Ferramentas Verificação ortográfica; Idioma; Contagem de palavras; Autocorreção Numeração da estrutura de tópicos; Numeração de linhas; 
Notas  de  rodapé;  Gallery;  Media  player;  Banco  de  dados  bibliográficos;  Assistente  de  mala  direta;   Classificar;  Calcular;  Atualizar;  Macros;  
Gerenciador de pacotes; Personalizar; Opções Utilização de Planilhas. Soma; Mesclagem de células; Manipulação de fórmulas; Formatação de 
células;  Formatação  de  páginas;  Formatação  de  linhas/colunas;  Importação  de  arquivos  texto;  Cabeçalhos  e  rodapés;  Inclusão/exclusão  de 
planilhas; nomeação de planilhas; Manuseio da barra de ferramentas; Proteção de documentos; Dividir/congelar janelas; filtrar/classificar dados; 
Configurar  as Ferramentas/opções;  Manipulação de imagens/objetos; Manipulação de gráficos; Manipulação da Fonte de Dados (Base).  Mala-
Direta. Manipulação de slides (impress).  Linux e Software Livre.  História do Software Livre e do Linux; Conhecer, no mínimo, 10 distribuiçoes, 
informando sobre sua derivação (Debian, Slackware, Red Hat, etc...);  Sistema Operacional Linux Kurumin Instalação; Particionamento; Pontos 
de montagem; Gerenciador  de Boot  (Grub e Lilo – configuração básica);  Instalação de mais de um sistema operacional  em um computador;  
Sistemas de arquivo; Organização e função padrão dos diretórios; Noção de Servidores (web, proxy, impressão, NFS, etc...); Configuração básica  
de rede com noções do protocolo TCP/IP (host, rede, gateway, broadcast, mais de um IP na mesma placa, etc ...) em modo texto; Permissões de 
arquivos e diretórios; Comandos de manipulação de arquivos e diretórios (cd, md, rm, etc ...); Comandos de busca e exibição(find, whereis, locate, 
pwd, who, etc ...); Comandos de boot (halt, reboot, init, shutdown, etc ...) Conhecimento dos arquivos fstab, inittab, passwd, shadow, cupsd.conf,  
xorg.conf, bash_profile (arquivo oculto), lilo.conf, rc.local, hosts, resolv.conf, /etc/modules; Gerenciador de Janelas KDE;  Papel  de parede; 
Descanso de tela;  Centro de Controle;  Manipulação do Painel;  Configuração de mouse e teclado;  Configuração da resolução da tela;  Icones;  
Manipulação de Pastas (subdiretórios); Manipulação do Konqueror; Conhecimentos dos aplicativos mais comuns: Mozilla Firefox, K3b, Kaffeine,  
Mozilla Thunderbird, GIMP e Aumix; Gerenciador de pacotes Apt-get; Execução dos scripts mais comuns do Sistema, tais como kurumin-firewall;  
Configuração  de  serviços  do  sistema,  assim  como  sua  inicialização  (/etc/rcs.d);  Acesso  remoto  (SSH,  FTP):  Links  simbólicos;  Instalação  e 
configuração  do  Vmware. LEGISLAÇÃO: Lei  de  Responsabilidade  Fiscal;  Lei  8666/93  –  Licitações  e  contratos;  Lei  10520/2002  –  Licitação 
Modalidade Pregão; Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional  e Lei  Complementar  116/2003 - ISSQN; Lei 8987/95 – Concessão de Serviços  
Públicos;  Lei  9424/96 – FUNDEF; Lei  9717/98 – Regimes Próprios de Previdência;  Constituição da República Federativa do Brasil:  Título III:  
Capítulo IV (Dos Municípios) e Capítulo VII (Da Administração Pública) e Título VI (Da Tributação e do Orçamento); Lei 8429/92 – Improbidade  
Administrativa

Indicações Bibliográficas:
Culturas e Conservação de Solos.
1. FERREIRA,PH.M. Princípios de manejo e de conservação do solo. 3 ed. São Paulo. Nobel, 1986. 135p. ilust. 2 exemplar.
2. GALETI,P.A. Guia do técnico Agropecuário. Campinas, ICEA, 1983. 135p.
3. GALLO, Domingos et al. Manual de entomologia agrícola. São Paulo, ed. Agronômica CERES, 1978.
4. MALAVOLTA,E. ABC da Análise de Solos e Folhas. Ed. CERES Ltda, SP. 1992.123p.
5. RAIJ, Bernardo Van. Fertilidade do solo e adubação. São Paulo, Agronômica CERES; Piracicaba, POTAFÓS, 1991. 343p. ilust. 3 ex.
6. VIEIRA, CLIBAS. Cultura do feijão(Viçosa). Imprensa Universitária da UFV, 1983, 2a ed.147p. 

Olericultura
1. FIGUEIRA, F.A .R. Manual de Olericultura; Cultura e comercialização. Ed. Agronômica Ceres, São Paulo, 1981, V.6, 338p.
2. FIGUEIRA, F.A .R. Manual de Olericultura; Cultura e comercialização. Ed. Agronômica Ceres, São Paulo, 1983, V.7, 367p.
Defesa Sanitária Vegetal
1. BERGAMIN FILHO,A, et al. Manual de Fitopatologia, 3ª ed. São Paulo: Agronômica Ceres, 1995. 919 p.2 v.
2. GALLO, D, et al. Manual de Entomologia Agrícola, São Paulo: Ed. Agronômica Ceres, 2ª ed. 1998. 649 p.
Outros livros que abrangem o programa proposto
http://www.broffice.org
http://www.metro.sp.gov.br/diversos/download/tedownload.asp
http://www.vivaolinux.com.br
http://www.linuxclube.com.br
http://www.br-linux.org
http://www.guiadohardware.net
http://www.olinux.com.br
http://www.softwarelivre.org.br
http://www.gnu.org
http://www.debian.org
http://www.mandriva.com.br
Legislação Municipal disponível nos sites: www.reisauditores.com.br  e www.varginha.mg.gov.br 

ESPECÍFICA  PARA  ENGENHEIRO  CIVIL: ENGENHEIRO  ECOSISTEMAS  (definição,  estrutura,  fluxo  de  energia,  cadeias  alimentares, 
produtividade primária, sucessão ecológica e biomas); CICLOS BIOGEOQUÍMICOS (do carbono, do nitrogênio, do fósforo, do enxofre e da água);  
BASES  DO  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL;  A  ENERGIA  E  O  MEIO  AMBIENTE  (fontes  de  energia  na  ecosfera,  crise  energética,  
perspectivas futuras - fontes não renováveis e renováveis); O MEIO AQUÁTICO (água na natureza, usos e qualidade da água, abastecimento,  
reuso, tratamento de efluentes, poluição, remediação e preservação dos mananciais); O MEIO TERRESTRE (solos -
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conceito, formação, composição, características, poluição e remediação); O MEIO ATMOSFÉRICO (características e composição da atmosfera, 
principais  poluentes  atmosféricos,  noções  de  meteorologia  e  disperção  dos  poluentes,  padrões  de  qualidade  do  ar,  controle  da  poluição);  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (evolução  dos  conceitos,  a  contaminação  de  Minamata,  Protocolo  de  Montreal,  Protocolo  de  Kioto  e 
desenvolvimento social, ambiental e econômico); ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS (princípios constitucionais relativos ao meio ambiente e 
aos recursos ambientais,  legislação federal  de proteção aos recursos naturais,  política  nacional  do meio ambiente,  sistema nacional  do meio 
ambiente, lei de crimes ambientais, sistema nacional  de gerenciamento de recursos hídricos, aspectos legais e institucionais relativos ao meio  
atmosférico, ao meio aquático e ao meio terrestre); AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS (características e fundamentos da metodologia); 
GEOPROCESSAMENTO  (conceitos  básicos  e  estrutura  de  dados  georreferenciados);  GERENCIAMENTO  DO  LIXO  URBANO  (origem, 
composição,  classificação,  caracterização,  reciclagem - de matéria orgânica,  de papel,  de plástico,  de vidro, de metal,  de entulho,  tratamento  
térmico, resíduos de serviços de saúde); ECOTOXICOLOGIA (noções, avaliação de sedimentos e da água, biomarcadores, avaliação em efluentes 
industriais e domésticos  NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conhecimentos Básicos de :Broffice 2.0 (Módulos Writer, Calc, Impress e base)1 -  
Manipulação de arquivos.Ler e gravar do MS Office;Gravar arquivo do MS Office no formato do Broffice;Gravar e Ler arquivo com senha;Gerar  
arquivo  PDF  de  arquivo  do  Broffice;Gerar  arquivo  texto.Formatação  de  áginas.Página;Plano  de  Fundo;Cabeçalho  e  rodapé;Bordas;Colunas. 
Edição.Recortar;Copiar;Colar;Colar Especial; Selecionar partes de texto, células ou objetos; Selecionar tudo; Localizar e substituir; Navegador; Auto 
texto;  Permutar  banco de dados;  Campos; Notas de rodapé;  Exibição.Layouts  de visualização;Barra de ferramentas;Barra de status;Status do 
método de entrada; Régua; Limites do texto; Sombreamento de campos; Campos; Caracteres não-imprimíveis; Parágrafos ocultos; Fonte de dados; 
Tela  inteira;  Zoom; Inserção.Quebra  manual;  Campos;  Caractere  especial;  Seção;  Hiperlink  Cabeçalho;  Rodapé;  Notas  de rodapé;  Legenda;  
Favoritos;  Nota;  Script;  Envelope;  Quadro;  Tabela;  Régua horizontal;  Figura;  Filme e som; Objeto;  Quadro  flutuante;  Arquivo.  Tabela (Writer)  
Inserir/excluir; Selecionar; Mesclar células; Dividir células; Mesclar tabela; Dividir tabela; Auto-formatar; Auto-ajustar; Repetição de linhas de título; 
Converter Classificar; Fórmula; Formato numérico; Bordas da tabela; Propriedades da tabela. Utilização de Ferramentas Verificação ortográfica; 
Idioma; Contagem de palavras; Autocorreção Numeração da estrutura de tópicos; Numeração de linhas; Notas de rodapé; Gallery; Media player; 
Banco de dados bibliográficos; Assistente de mala direta;  Classificar; Calcular; Atualizar; Macros; Gerenciador de pacotes; Personalizar; Opções  
Utilização de Planilhas. Soma; Mesclagem de células; Manipulação de fórmulas; Formatação de células; Formatação de páginas; Formatação de  
linhas/colunas; Importação de arquivos texto; Cabeçalhos e rodapés; Inclusão/exclusão de planilhas; nomeação de planilhas; Manuseio da barra de 
ferramentas;  Proteção  de  documentos;  Dividir/congelar  janelas;  filtrar/classificar  dados;  Configurar  as  Ferramentas/opções;  Manipulação  de 
imagens/objetos;  Manipulação  de  gráficos;  Manipulação  da  Fonte  de  Dados  (Base).  Mala-Direta.  Manipulação  de  slides  (impress).  Linux  e 
Software Livre. História do Software Livre e do Linux; Conhecer, no mínimo, 10 distribuiçoes, informando sobre sua derivação (Debian, Slackware, 
Red Hat, etc...);  Sistema Operacional Linux Kurumin Instalação; Particionamento; Pontos de montagem; Gerenciador de Boot (Grub e Lilo – 
configuração básica); Instalação de mais de um sistema operacional em um computador; Sistemas de arquivo; Organização e função padrão dos  
diretórios; Noção de Servidores (web, proxy, impressão, NFS, etc...); Configuração básica de rede com noções do protocolo TCP/IP (host, rede,  
gateway, broadcast, mais de um IP na mesma placa, etc ...) em modo texto; Permissões de arquivos e diretórios; Comandos de manipulação de 
arquivos e diretórios (cd, md, rm, etc ...); Comandos de busca e exibição(find, whereis, locate, pwd, who, etc ...); Comandos de boot (halt, reboot, 
init, shutdown, etc ...) Conhecimento dos arquivos fstab, inittab, passwd, shadow, cupsd.conf,  xorg.conf, bash_profile (arquivo oculto), lilo.conf,  
rc.local, hosts, resolv.conf, /etc/modules; Gerenciador de Janelas KDE;  Papel  de  parede;  Descanso  de  tela;  Centro  de  Controle; 
Manipulação do Painel;  Configuração de mouse e teclado;  Configuração da resolução da tela;  Icones; Manipulação de Pastas (subdiretórios);  
Manipulação do Konqueror;  Conhecimentos  dos aplicativos mais comuns:  Mozilla  Firefox,  K3b,  Kaffeine,  Mozilla  Thunderbird,  GIMP e Aumix;  
Gerenciador de pacotes Apt-get; Execução dos scripts mais comuns do Sistema, tais como kurumin-firewall; Configuração de serviços do sistema,  
assim como sua inicialização (/etc/rcs.d); Acesso remoto (SSH, FTP): Links simbólicos; Instalação e configuração do Vmware. LEGISLAÇÃO: Lei 
de Responsabilidade Fiscal; Lei 8666/93 – Licitações e contratos; Lei 10520/2002 – Licitação Modalidade Pregão; Lei 5.172/66 – Código Tributário  
Nacional e Lei Complementar 116/2003 - ISSQN; Lei 8987/95 – Concessão de Serviços Públicos; Lei 9424/96 – FUNDEF; Lei 9717/98 – Regimes 
Próprios de Previdência; Constituição da República Federativa do Brasil: Título III: Capítulo IV (Dos Municípios) e Capítulo VII (Da Administração  
Pública) e Título VI (Da Tributação e do Orçamento); Lei 8429/92 – Improbidade Administrativa

Bibliografia sugerida: BRAGA, B. et al. - Introdução Á Engenharia Ambiental, 2ª Ed., São Paulo, Pearson
Prentice Hall, 2005, 317p. MANO, E.B. et al. - Meio Ambiente, Poluição e Reciclagem, 1ª Ed., São Paulo, Edgard
Blücher, 2005, 182p. CLARKE, R. & King, J. - O Atlas da Água, São Paulo, Publifolha, 127p. LIMA, LmM.Q. - Lixo,
Tramamento e Biorremediação, 3ª Ed., São Paulo, Hemus, 2004, 265p. IPT/CEMPRE - Lixo Municipal, Manual de
Gerenciamento Integrado, 2ª Ed., São Paulo, 2002, 370p. SILVA, J.X. da - Geoprocessmento para Análise
Ambiental, Rio de Janeiro, D5, 2001, 227p. ESPÍNDOLA, E.L.G. et al. (eds) - Ecotoxicologia, Perspectivas para O
Século XXI, RiMa, São Carlos, 2002, 575p. DERÍSIO, J.C. - Introdução ao Controle de Poluição Ambiental, 1ª Ed,
CETESB, São Paulo, 1992, 201p. Site da CETESB na Internet (www.cetesb.gov.br). E outros livros que abrangem
o programa proposto. planejamento, orçamentação, acompanhamento e fiscalização de obras e serviços; contratação de serviços; inspeções, 
vistorias, avaliações e perícias; redação de relatórios, laudos e pareceres técnicos; normalização técnica de projetos de engenharia.
ABNT. Instalações elétricas de baixa tensão (NBR 5410). Rio de Janeiro: ABNT, 2004.
ABNT. Instalação predial de água fria (NBR 5626). Rio de Janeiro: ABNT, 1998.
ABNT. Manutenção de edificações – Procedimento (NBR 5674). Rio de Janeiro: ABNT, 1999.
ABNT. Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução (NBR 8160). Rio de Janeiro: ABNT, 1999.
ABNT. Instalações prediais de águas pluviais (NBR 10844). Rio de Janeiro: ABNT, 1989.
CHOMA A. Como Gerenciar Contratos com Empreiteiros - Manual de Gestão de Empreiteiros na Construção Civil. 2.ed. São Paulo: Ed. Pini. 2007.
FIKER, J. Linguagem do laudo pericial.  São Paulo: Ed. Pini. 2005.
FIKER, J. Manual prático de direito das construções. São Paulo: Ed. Pini. 2005.
FIKER, J. Manual de avaliações e perícias em imóveis urbanos. São Paulo: Ed. Pini. 2005.
GOMIDE, T., PUJADAS, F., FAGUNDES NETO, J. Técnicas de inspeção e manutenção predial. São Paulo: Ed. Pini. 2006.
JOPPERT JÚNIOR, I. Fundações e Contenções de Edifícios: qualidade total na gestão do projeto e execução. São Paulo: Ed. Pini. 2007.
MARCELLI, M. Sinistros na Construção Civil. São Paulo: Ed. Pini. 2007.  
MATTOS A. Como preparar orçamentos de obras. São Paulo: Ed. Pini. 2007.
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SOUZA, U. Como reduzir perdas nos canteiros. São Paulo: Ed. Pini. 2005.
Bibliografia sugerida: BRAGA, B. et al. - Introdução Á Engenharia Ambiental, 2ª Ed., São Paulo, Pearson
Prentice Hall, 2005, 317p. MANO, E.B. et al. - Meio Ambiente, Poluição e Reciclagem, 1ª Ed., São Paulo, Edgard
Blücher, 2005, 182p. CLARKE, R. & King, J. - O Atlas da Água, São Paulo, Publifolha, 127p. LIMA, LmM.Q. - Lixo,
Tramamento e Biorremediação, 3ª Ed., São Paulo, Hemus, 2004, 265p. IPT/CEMPRE - Lixo Municipal, Manual de
Gerenciamento Integrado, 2ª Ed., São Paulo, 2002, 370p. SILVA, J.X. da - Geoprocessmento para Análise
Ambiental, Rio de Janeiro, D5, 2001, 227p. ESPÍNDOLA, E.L.G. et al. (eds) - Ecotoxicologia, Perspectivas para O
Século XXI, RiMa, São Carlos, 2002, 575p. DERÍSIO, J.C. - Introdução ao Controle de Poluição Ambiental, 1ª Ed,
CETESB, São Paulo, 1992, 201p. Site da CETESB na Internet (www.cetesb.gov.br). E outros livros que abrangem
o programa proposto.
http://www.broffice.org
http://www.metro.sp.gov.br/diversos/download/tedownload.asp
http://www.vivaolinux.com.br
http://www.linuxclube.com.br
http://www.br-linux.org
http://www.guiadohardware.net
http://www.olinux.com.br
http://www.softwarelivre.org.br
http://www.gnu.org
http://www.debian.org
http://www.mandriva.com.br
Legislação Municipal disponível nos sites: www.reisauditores.com.br  e www.varginha.mg.gov.br 

ESPECÍFICA PARA FISCAL DE RENDAS: Taxas, Tributos, Impostos, Emolumentos, Fato Gerador; Isenção dos contribuintes; Responsabilidade 
tributária; Lei 8666/93; Contribuição de Melhoria, Hierarquia, Código de Postura Municipal; Código Tributário Nacional; Código Tributário Municipal;  
Constituição Federal; Noções básicas de informática; Noções básicas de atendimento ao público. Leis Municipais nºs 2.872/96-2.986/97-3.069/98-
3.139/99-3.528/01-3.883/03-4.021/03-4.107/04-4.299/05-4.699/07-5.206/10-5.296/10.  Decretos  4.396/07-5.200/10. NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 
Conhecimentos Básicos de :Broffice 2.0 (Módulos Writer, Calc, Impress e base)1 - Manipulação de arquivos.Ler e gravar do MS Office;Gravar 
arquivo  do  MS  Office  no  formato  do  Broffice;Gravar  e  Ler  arquivo  com  senha;Gerar  arquivo  PDF  de  arquivo  do  Broffice;Gerar  arquivo 
texto.Formatação de áginas.Página;Plano de Fundo;Cabeçalho e rodapé;Bordas;Colunas. Edição.Recortar;Copiar;Colar;Colar Especial; Selecionar  
partes de texto, células ou objetos; Selecionar tudo; Localizar e substituir; Navegador; Auto texto; Permutar banco de dados; Campos; Notas de  
rodapé;  Exibição.Layouts  de  visualização;Barra  de  ferramentas;Barra  de  status;Status  do  método  de  entrada;  Régua;  Limites  do  texto; 
Sombreamento de campos; Campos; Caracteres não-imprimíveis; Parágrafos ocultos; Fonte de dados; Tela inteira; Zoom; Inserção.Quebra manual;  
Campos; Caractere especial; Seção; Hiperlink Cabeçalho; Rodapé; Notas de rodapé; Legenda; Favoritos; Nota; Script; Envelope; Quadro; Tabela;  
Régua horizontal; Figura; Filme e som; Objeto; Quadro flutuante; Arquivo. Tabela (Writer) Inserir/excluir; Selecionar; Mesclar células; Dividir células;  
Mesclar tabela; Dividir tabela; Auto-formatar; Auto-ajustar; Repetição de linhas de título; Converter Classificar; Fórmula; Formato numérico; Bordas  
da tabela; Propriedades da tabela. Utilização de Ferramentas Verificação ortográfica; Idioma; Contagem de palavras; Autocorreção Numeração da 
estrutura de tópicos; Numeração de linhas; Notas de rodapé; Gallery;  Media player;  Banco de dados bibliográficos; Assistente de mala direta;  
Classificar;  Calcular;  Atualizar;  Macros;  Gerenciador  de  pacotes;  Personalizar;  Opções  Utilização de Planilhas.  Soma;  Mesclagem de células; 
Manipulação  de  fórmulas;  Formatação  de  células;  Formatação  de  páginas;  Formatação  de  linhas/colunas;  Importação  de  arquivos  texto; 
Cabeçalhos e rodapés;  Inclusão/exclusão de planilhas;  nomeação de planilhas;  Manuseio da barra de ferramentas;  Proteção de documentos;  
Dividir/congelar  janelas;  filtrar/classificar  dados;  Configurar  as Ferramentas/opções;  Manipulação de imagens/objetos;  Manipulação de gráficos; 
Manipulação da Fonte de Dados (Base). Mala-Direta. Manipulação de slides (impress).  Linux e Software Livre.  História do Software Livre e do 
Linux; Conhecer, no mínimo, 10 distribuiçoes, informando sobre sua derivação (Debian, Slackware, Red Hat, etc...);  Sistema Operacional Linux 
Kurumin Instalação; Particionamento; Pontos de montagem; Gerenciador de Boot (Grub e Lilo – configuração básica); Instalação de mais de um 
sistema operacional em um computador;  Sistemas de arquivo; Organização e função padrão dos diretórios; Noção de Servidores (web, proxy, 
impressão, NFS, etc...); Configuração básica de rede com noções do protocolo TCP/IP (host, rede, gateway, broadcast, mais de um IP na mesma  
placa,  etc ...)  em modo texto;  Permissões de arquivos e diretórios;  Comandos de manipulação de arquivos e diretórios  (cd,  md,  rm, etc  ...); 
Comandos de busca e exibição(find, whereis, locate, pwd, who, etc ...); Comandos de boot (halt, reboot, init, shutdown, etc ...) Conhecimento dos 
arquivos fstab, inittab, passwd, shadow, cupsd.conf,  xorg.conf, bash_profile (arquivo oculto),  lilo.conf, rc.local, hosts,  resolv.conf,  /etc/modules; 
Gerenciador de Janelas KDE; Papel de parede; Descanso de tela; Centro de Controle; Manipulação do Painel; Configuração de mouse e teclado;  
Configuração da resolução da tela; Icones; Manipulação de Pastas (subdiretórios); Manipulação do Konqueror; Conhecimentos dos aplicativos mais 
comuns: Mozilla Firefox, K3b, Kaffeine, Mozilla Thunderbird, GIMP e Aumix; Gerenciador de pacotes Apt-get; Execução dos scripts mais comuns do 
Sistema, tais como kurumin-firewall; Configuração de serviços do sistema, assim como sua inicialização (/etc/rcs.d); Acesso remoto (SSH, FTP):  
Links simbólicos; Instalação e configuração do Vmware. LEGISLAÇÃO: Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 8666/93 – Licitações e contratos; Lei 
10520/2002 – Licitação Modalidade Pregão; Lei  5.172/66 – Código Tributário Nacional  e Lei  Complementar  116/2003 - ISSQN; Lei  8987/95 – 
Concessão de Serviços Públicos; Lei 9424/96 – FUNDEF; Lei 9717/98 – Regimes Próprios de Previdência; Constituição da República Federativa do 
Brasil: Título III: Capítulo IV (Dos Municípios) e Capítulo VII (Da Administração Pública) e Título VI (Da Tributação e do Orçamento); Lei 8429/92 – 
Improbidade Administrativa

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA: 
- Constituição Federal
- Código Tributário Municipal
- Código Tributário Nacional
- Código de Postura Municipal
- Legislação Municipal e Decreto Municipal solicitados no Conhecimento Específico.
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- Outros Livros, apostilas e site que abrangem o programa proposto.
http://www.broffice.org
http://www.metro.sp.gov.br/diversos/download/tedownload.asp
http://www.vivaolinux.com.br
http://www.linuxclube.com.br
http://www.br-linux.org
http://www.guiadohardware.net
http://www.olinux.com.br
http://www.softwarelivre.org.br
http://www.gnu.org
http://www.debian.org
http://www.mandriva.com.br
Legislação Municipal disponível nos sites: www.reisauditores.com.br  e www.varginha.mg.gov.br 

ESPECÍFICA PARA PROCURADOR MUNICIPAL: DIREITO CIVIL: Personalidade e capacidade - fatos e atos jurídicos. Defeitos dos atos jurídicos. 
Obrigações e contratos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Da jurisdição da ação. Das partes e dos procuradores: legitimação para a causa e para o 
processo; deveres e substituição das partes e dos procuradores. Da competência interna: competência em razão do valor e em  razão  da matéria. 
Competência funcional; competência territorial; modificações da competência e declaração de incompetência; formação, suspensão  e extinção do 
processo.  Da  petição  inicial.  Da  resposta  do  réu:  exceção,  contestação  e  reconvenção.  Das  provas:  depoimento  pessoal,  confissão,  prova 
 documental, prova pericial e inspeção judicial. Execução  para entrega da coisa certa; para entrega da coisa incerta; execução  das obrigações  de 
fazer e de não fazer penhora, avaliação, arrematação, adjudicação  e remissão. Execução contra a Fazenda Pública. DIREITO  DO TRABALHO: 
Contrato individual de trabalho (urbano e rural): sujeitos, caracterização e modalidades da remuneração e do salário: salário por unidade de tempo,  
por obra e forma mista (tarefa);  Parcelas integrativas do salário;  Gratificação natalina; Salário mínimo: irredutibilidade e garantia,  piso salarial, 
salário maternidade; Licença paternidade; Salário família e sua aplicação, condições de percepção, causa de dissolução  do contrato de trabalho: 
faltas cometidas pelo empregado  e faltas cometidas pelo empregador. Aviso prévio. Estabilidade sindical. Garantia  de emprego. FGTS. Convenção 
coletiva e acordo  coletivo  de trabalho. Regras atuais no Brasil. O direito de greve. Constituição Federal   de 1988. DIREITO PROCESSUAL DO 
TRABALHO: Aspectos gerais do direito processual  do trabalho. Aplicação subsidiário ao código do processo civil. Processo em geral. Atos. Termos 
e prazos processuais. competência  da justiça do trabalho: em razão da matéria, em razão do lugar e em razão da pessoa. Dissídios individuais e 
coletivos: distinção. Reclamação escrita e verbal: quem pode ajuizar. Da  notificação das partes. Das partes no processo trabalhista: capacidade, 
 representação   e seus procuradores,  o "JUS POSTULANDI".  Audiência:   definição,  significado,  procedimento.  Arquivamento,  revelia,  revelia e 
confissão.  Exceções.  Contestação.  Reconvenção.  Conciliação.  Provas.  Processo  de  execução.  Título  executivo;  competência  para  executar; 
sentenças   exeqüíveis;  liquidação da sentença:  por cálculos, por  arbitramento e por  artigos.  Modalidades da execução.  Penhora.  Embargos à 
execução. Avaliação;   Praça: arrematação, adjudicação e remissão. Recursos: espécies, hipóteses de cabimento e pressupostos. Cálculos das 
custas no processo trabalhista. Homologação de rescisão de contrato de empregados estáveis e   não estáveis. Mandado de segurança e ação 
rescisória na  justiça  do trabalho. súmulas do STF e enunciados do TST. DIREITO PENAL: Crime  e contravenção. Da impunibilidade penal. Do 
concurso de  pessoas.  Dos crimes contra a fé pública. Dos crimes contra a administração pública (crimes  praticados por particulares e conceito de 
funcionário para  o efeito penal). Contrabando e descaminho, crimes contra a ordem tributária. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Da Ação Penal:  
Denúncias, queixa (queixa-crime), representação. Do processo e do Procedimento: Procedimento  de crimes  apenados/detenção. Procedimentos 
de crimes   apenados  com reclusão.  Procedimentos  dos processos  de competência  do  júri.  Organização:  Júri;  sorteio,  conselho de sentença. 
Citações e intimações. DIREITO CONSTITUCIONAL: Dos princípios fundamentais. Dos   direitos   e deveres individuais e coletivos. Dos direitos 
sociais. Da nacionalidade.  Da organização. Do estado. Da União. Da administração  pública: Disposições gerais. Dos servidores públicos civis. Da 
organização.  Dos poderes:  do poder  legislativo:  congresso nacional  e suas atribuições.  Da Câmara dos Deputados.  Do Senado federal.  Dos 
Deputados e Senadores: Reuniões e comissões. Do processo legislativo. Do poder executivo: Do Presidente e vice-Presidente da República. Da 
responsabilidade do Presidente da República. Do poder judiciário: Disposições gerais. Do supremo tribunal federal. Do superior tribunal de justiça.  
do  ministério público.  Do Município  (lei  orgânica  municipal).  DIREITO ADMINISTRATIVO:  Administração Pública:  Atividade administrativa;  Os 
poderes e deveres do administrador público. Poderes administrativos. Normas constitucionais sobre a administração pública: Disposições gerais, 
 estatuto dos servidores públicos do município. Atos administrativos: Noções, elementos, atributos, espécies, validade e   invalidade, anulação   e 
revogação, poder de polícia, controle jurisdicional   dos atos administrativos, discricionariedade e vinculação. Lei 8666/94 (das licitações) e suas 
alterações.  Contrato  administrativo:  conceito,  peculiaridades  e espécies.  Legislação Municipal  indicada  na bibliografia  a  seguir:  NOÇÕES DE 
INFORMÁTICA: Conhecimentos Básicos de :Broffice 2.0 (Módulos Writer, Calc, Impress e base)1 - Manipulação de arquivos.Ler e gravar do 
MS Office;Gravar arquivo do MS Office no formato do Broffice;Gravar e Ler arquivo com senha;Gerar arquivo PDF de arquivo do Broffice;Gerar 
arquivo texto.Formatação de áginas.Página;Plano de Fundo;Cabeçalho e rodapé;Bordas;Colunas.  Edição.Recortar;Copiar;Colar;Colar  Especial; 
Selecionar partes de texto, células ou objetos; Selecionar tudo; Localizar e substituir; Navegador; Auto texto; Permutar banco de dados; Campos;  
Notas de rodapé; Exibição.Layouts de visualização;Barra de ferramentas;Barra de status;Status do método de entrada; Régua; Limites do texto; 
Sombreamento de campos; Campos; Caracteres não-imprimíveis; Parágrafos ocultos; Fonte de dados; Tela inteira; Zoom; Inserção.Quebra manual;  
Campos; Caractere especial; Seção; Hiperlink Cabeçalho; Rodapé; Notas de rodapé; Legenda; Favoritos; Nota; Script; Envelope; Quadro; Tabela;  
Régua horizontal; Figura; Filme e som; Objeto; Quadro flutuante; Arquivo. Tabela (Writer) Inserir/excluir; Selecionar; Mesclar células; Dividir células;  
Mesclar tabela; Dividir tabela; Auto-formatar; Auto-ajustar; Repetição de linhas de título; Converter Classificar; Fórmula; Formato numérico; Bordas  
da tabela; Propriedades da tabela. Utilização de Ferramentas Verificação ortográfica; Idioma; Contagem de palavras; Autocorreção Numeração da 
estrutura de tópicos; Numeração de linhas; Notas de rodapé; Gallery;  Media player;  Banco de dados bibliográficos; Assistente de mala direta;  
Classificar;  Calcular;  Atualizar;  Macros;  Gerenciador  de  pacotes;  Personalizar;  Opções  Utilização de Planilhas.  Soma;  Mesclagem de células; 
Manipulação  de  fórmulas;  Formatação  de  células;  Formatação  de  páginas;  Formatação  de  linhas/colunas;  Importação  de  arquivos  texto; 
Cabeçalhos e rodapés;  Inclusão/exclusão de planilhas;  nomeação de planilhas;  Manuseio da barra de ferramentas;  Proteção de documentos;  
Dividir/congelar  janelas;  filtrar/classificar  dados;  Configurar  as Ferramentas/opções;  Manipulação de imagens/objetos;  Manipulação de gráficos; 
Manipulação da Fonte de Dados (Base). Mala-Direta. Manipulação de slides (impress).  Linux e Software Livre.  História do Software Livre e do 
Linux; Conhecer, no mínimo, 10 distribuiçoes, informando sobre sua derivação (Debian, Slackware, Red Hat, etc...);  Sistema Operacional Linux 
Kurumin Instalação; Particionamento; Pontos de montagem; Gerenciador de Boot (Grub e Lilo – configuração básica); Instalação de mais de um 
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sistema operacional em um computador;  Sistemas de arquivo; Organização e função padrão dos diretórios; Noção de Servidores (web, proxy, 
impressão, NFS, etc...); Configuração básica de rede com noções do protocolo TCP/IP (host, rede, gateway, broadcast, mais de um IP na mesma  
placa,  etc ...)  em modo texto;  Permissões de arquivos e diretórios;  Comandos de manipulação de arquivos e diretórios  (cd,  md,  rm, etc  ...); 
Comandos de busca e exibição(find, whereis, locate, pwd, who, etc ...); Comandos de boot (halt, reboot, init, shutdown, etc ...) Conhecimento dos 
arquivos fstab, inittab, passwd, shadow, cupsd.conf,  xorg.conf, bash_profile (arquivo oculto),  lilo.conf, rc.local, hosts,  resolv.conf,  /etc/modules; 
Gerenciador de Janelas KDE; Papel de parede; Descanso de tela; Centro de Controle; Manipulação do Painel; Configuração de mouse e teclado;  
Configuração da resolução da tela; Icones; Manipulação de Pastas (subdiretórios); Manipulação do Konqueror; Conhecimentos dos aplicativos mais 
comuns: Mozilla Firefox, K3b, Kaffeine, Mozilla Thunderbird, GIMP e Aumix; Gerenciador de pacotes Apt-get; Execução dos scripts mais comuns do 
Sistema, tais como kurumin-firewall; Configuração de serviços do sistema, assim como sua inicialização (/etc/rcs.d); Acesso remoto (SSH, FTP):  
Links simbólicos; Instalação e configuração do Vmware. LEGISLAÇÃO: Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 8666/93 – Licitações e contratos; Lei 
10520/2002 – Licitação Modalidade Pregão; Lei  5.172/66 – Código Tributário Nacional  e Lei  Complementar  116/2003 - ISSQN; Lei  8987/95 – 
Concessão de Serviços Públicos; Lei 9424/96 – FUNDEF; Lei 9717/98 – Regimes Próprios de Previdência; Constituição da República Federativa do 
Brasil: Título III: Capítulo IV (Dos Municípios) e Capítulo VII (Da Administração Pública) e Título VI (Da Tributação e do Orçamento); Lei 8429/92 – 
Improbidade Administrativa

Indicações Bibliográficas:
1. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional. 8ª edição. Malheiros Editores, São Paulo, 1992.
2. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 20ª edição, Malheiros Editores São Paulo, 1992.
3. ICHIARA, Yoshiaki. Direito Tributário. 6ª Edição, Editora Atlas. São Paulo. 1994.
4. NUNES, Elpidio Donizete – Curso Didático de Direito Processual Civil. Editora Belo Horizonte, 2003.
5. Novo Código Cilvil (atualizado);
7. Código de Processo Civil;
8. Código Tributário Nacional.
9. Lei Orgânica Municipal; Código Tributário Municipal; Código de Posturas do Município de Varginha; disponíveis em www.reisauditores.com.br  e 
www.varginha.mg.gov.br; 
http://www.broffice.org
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http://www.linuxclube.com.br
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http://www.guiadohardware.net
http://www.olinux.com.br
http://www.softwarelivre.org.br
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http://www.mandriva.com.br
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ESPECÍFICA PARA TÉCNICO DESPORTIVO: Educação Física no contexto da Educação; Educação Física, esporte e sociedade; História da Educação Física 
no Brasil; Função social da Educação Física; Papel do professor de Educação Física; Metodologia do ensino da Educação Física: Atletismo; Basquetebol; Ginástica 
Olímpica; Handebol; Voleibol e outros; Educação Física e lazer; Corporeidade; Aprendizagem motora; Fisiologia do exercício; Teoria do treinamento esportivo;  
Psicologia  da aprendizagem;  Psicologia  do esporte;  Avaliação em Educação Física;  Metabolismo  no  exercício;  Respostas  Cardiorespiratórias  ao exercício; 
Crescimento,  desenvolvimento  e  atividade  física.  Planejamento  do  ensino  de  Educação  Física:  Concepções;  Objetivos;  Conteúdos;  NOÇÕES  DE 
INFORMÁTICA: Conhecimentos Básicos de :Broffice 2.0 (Módulos Writer, Calc, Impress e base)1 - Manipulação de arquivos.Ler e gravar do 
MS Office;Gravar arquivo do MS Office no formato do Broffice;Gravar e Ler arquivo com senha;Gerar arquivo PDF de arquivo do Broffice;Gerar 
arquivo texto.Formatação de áginas.Página;Plano de Fundo;Cabeçalho e rodapé;Bordas;Colunas.  Edição.Recortar;Copiar;Colar;Colar  Especial; 
Selecionar partes de texto, células ou objetos; Selecionar tudo; Localizar e substituir; Navegador; Auto texto; Permutar banco de dados; Campos;  
Notas de rodapé; Exibição.Layouts de visualização;Barra de ferramentas;Barra de status;Status do método de entrada; Régua; Limites do texto; 
Sombreamento de campos; Campos; Caracteres não-imprimíveis; Parágrafos ocultos; Fonte de dados; Tela inteira; Zoom; Inserção.Quebra manual;  
Campos; Caractere especial; Seção; Hiperlink Cabeçalho; Rodapé; Notas de rodapé; Legenda; Favoritos; Nota; Script; Envelope; Quadro; Tabela;  
Régua horizontal; Figura; Filme e som; Objeto; Quadro flutuante; Arquivo. Tabela (Writer) Inserir/excluir; Selecionar; Mesclar células; Dividir células;  
Mesclar tabela; Dividir tabela; Auto-formatar; Auto-ajustar; Repetição de linhas de título; Converter Classificar; Fórmula; Formato numérico; Bordas  
da tabela; Propriedades da tabela. Utilização de Ferramentas Verificação ortográfica; Idioma; Contagem de palavras; Autocorreção Numeração da 
estrutura de tópicos; Numeração de linhas; Notas de rodapé; Gallery;  Media player;  Banco de dados bibliográficos; Assistente de mala direta;  
Classificar;  Calcular;  Atualizar;  Macros;  Gerenciador  de  pacotes;  Personalizar;  Opções  Utilização de Planilhas.  Soma;  Mesclagem de células; 
Manipulação  de  fórmulas;  Formatação  de  células;  Formatação  de  páginas;  Formatação  de  linhas/colunas;  Importação  de  arquivos  texto; 
Cabeçalhos e rodapés;  Inclusão/exclusão de planilhas;  nomeação de planilhas;  Manuseio da barra de ferramentas;  Proteção de documentos;  
Dividir/congelar  janelas;  filtrar/classificar  dados;  Configurar  as Ferramentas/opções;  Manipulação de imagens/objetos;  Manipulação de gráficos; 
Manipulação da Fonte de Dados (Base). Mala-Direta. Manipulação de slides (impress).  Linux e Software Livre.  História do Software Livre e do 
Linux; Conhecer, no mínimo, 10 distribuiçoes, informando sobre sua derivação (Debian, Slackware, Red Hat, etc...);  Sistema Operacional Linux 
Kurumin Instalação; Particionamento; Pontos de montagem; Gerenciador de Boot (Grub e Lilo – configuração básica); Instalação de mais de um 
sistema operacional em um computador;  Sistemas de arquivo; Organização e função padrão dos diretórios; Noção de Servidores (web, proxy, 
impressão, NFS, etc...); Configuração básica de rede com noções do protocolo TCP/IP (host, rede, gateway, broadcast, mais de um IP na mesma  
placa,  etc ...)  em modo texto;  Permissões de arquivos e diretórios;  Comandos de manipulação de arquivos e diretórios  (cd,  md,  rm, etc  ...); 
Comandos de busca e exibição(find, whereis, locate, pwd, who, etc ...); Comandos de boot (halt, reboot, init, shutdown, etc ...) Conhecimento dos 
arquivos fstab, inittab, passwd, shadow, cupsd.conf,  xorg.conf, bash_profile (arquivo oculto),  lilo.conf, rc.local, hosts,  resolv.conf,  /etc/modules; 
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Gerenciador de Janelas KDE; Papel de parede; Descanso de tela; Centro de Controle; Manipulação do Painel; Configuração de mouse e teclado;  
Configuração da resolução da tela; Icones; Manipulação de Pastas (subdiretórios); Manipulação do Konqueror; Conhecimentos dos aplicativos mais 
comuns: Mozilla Firefox, K3b, Kaffeine, Mozilla Thunderbird, GIMP e Aumix; Gerenciador de pacotes Apt-get; Execução dos scripts mais comuns do 
Sistema, tais como kurumin-firewall; Configuração de serviços do sistema, assim como sua inicialização (/etc/rcs.d); Acesso remoto (SSH, FTP):  
Links simbólicos; Instalação e configuração do Vmware. LEGISLAÇÃO: Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 8666/93 – Licitações e contratos; Lei 
10520/2002 – Licitação Modalidade Pregão; Lei  5.172/66 – Código Tributário Nacional  e Lei  Complementar  116/2003 - ISSQN; Lei  8987/95 – 
Concessão de Serviços Públicos; Lei 9424/96 – FUNDEF; Lei 9717/98 – Regimes Próprios de Previdência; Constituição da República Federativa do 
Brasil: Título III: Capítulo IV (Dos Municípios) e Capítulo VII (Da Administração Pública) e Título VI (Da Tributação e do Orçamento); Lei 8429/92 – 
Improbidade Administrativa

Indicações Bibliográficas:
1. BETTI, Mauro. Educação Física e sociedade. São Paulo: Editora Movimento, 1991.
2. BRACHT, Valter. Educação Física e aprendizagem Social. Porto Alegre: Magister, 1992.
3. CASTELANI FILHO, Lino. Educação Física no Brasil: uma história que não se conta. São Paulo: Papirus, 1998. 
4. COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino da Educação Física. São Paulo: Cortez Autores Associados, 1992.
5. MAC ARDLE, W. D; KATCH, v. 1. Fisiologia do exercício: energia, nutrição e desempenho humano. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986.
6. SAMULSKI, D. Psicologia do esporte: teoria e aplicação prática. Belo Horizonte: Imprensa universitária / UFMG, 1993.
7. ZAKHAROV, Andrei. Ciência do treinamento esportivo. Rio de Janeiro: Grupo Palestra, 1992.
8. SCHMIDT, R. Aprendizagem e performance motora. São Paulo: Movimento, 1993.
9. KUNZ, Elenor. Transformação didático-pedagógica do esporte. Ijuí: Unijuí, 1994.
10. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO. Secretaria da Educação Fundamental.  Parâmetros Curriculares Nacionais:  Educação Física. 
Brasília: MEC/SEF, 1997, 96 p.
10. Outros Livros que abrangem o programa proposto.
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO - SAÚDE

TNS/PROFISSIONAL  DA SAÚDE:   ASSISTENTE  SOCIAL;   BIOLOGO;   BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO;   ENFERMEIRO;   ENFERMEIRO 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA;   FISIOTERAPEUTA;  FONOAUDIÓLOGO;  NUTRICIONISTA;  PSICÓLOGO;  TERAPEUTA OCUPACIONAL; 
VETERINÁRIO -  TNS/ESPECIALISTA DA SAÚDE:  BUCO MAXILO FACIAL;  DENTISTA;  ODONTOPEDIATRA -  TNS/ESPECIALISTA DA 
SAÚDE/MÉDICOS:   ANGIOLOGISTA;   CARDIOLOGISTA;  CIRURGIÃO  DE CABEÇA  E  PESCOÇO;   CIRURGIÃO  GERAL;   CIRURGIÃO 
OTORRINOLARINGOLOGISTA;   CIRURGIÃO  PEDIÁTRICO;   CIRURGIÃO  PLÁSTICO;   CIRURGIÃO  UROLOGISTA;   CLÍNICO  GERAL;  
DERMATOLOGISTA;   ENDOCRINOLOGISTA;   GASTROENTEROLOGISTA;   GERIATRA;  GINECOLOGISTA;   HEMATOLOGISTA; 
INFECTOLOGISTA;  MASTOLOGISTA;  MÉDICO DO TRABALHO;  NEUROLOGISTA DE ADULTOS;  OFTALMOLOGISTA;  ORTOPEDISTA; 
OTORRINOLARINGOLOGISTA;  PEDIATRA;  PNEUMOLOGISTA;  PROCTOLOGISTA;  PSIQUIATRA;  REUMATOLOGISTA;  UROLOGISTA;  
CIRURGIÃO GERAL (PLANTONISTA);  CLÍNICO GERAL (PLANTONISTA);  PEDIATRA (PLANTONISTA).

PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS:  Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática.  Fonologia – ortografia – acentuação 
gráfica – estrutura e formação de palavras – verbos: tempo, modo, emprego – substantivos: classificação e emprego – flexão de gênero, número e 
grau, formação e análise – artigo – adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções adjetivas, flexões – advérbios: classificação, flexão,  
grau – Pronomes: conceito,  classificação – estudo dos numerais – preposição – conjunções – interjeições – Sintaxe: frase, oração, período –  
pontuação -  tipos de frases – complementos verbais e nominais – vozes verbais – orações subordinadas – orações coordenadas – concordância  
verbal e nominal – regência verbal e nominal – Problemas gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões – crase – Derivação prefixal e  
sufixal -  Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos.     
Indicações Bibliográficas:
1. CUNHA, Celso. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro. Nova . Fronteira, 1985.
2. GERALDI, João Wanderley (org.). O texto na sala de aula – Leitura e Produção. Assoeste. Cascavel – Pr, 1985.   
3. KLEIMAN, Ângela. Texto e Leitor: Aspectos congnitivos da leitura. Campinas, São Paulo: Pontes, 1999.
4. NETO, Pasquale Cipro & INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo. Editora Scipione, 1997.
5. FARACO & MOURA. Gramática Nova.  11ª edição. São Paulo. Editora Ática, 1997.
Outros livros que abrangem o programa proposto

Realização:
Reis e Reis Auditores Associados

www.reisauditores.com.br
(31) 3213-0060 (31)3327-5585
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CONHECIMENTOS ATUAIS PARA TODOS OS CARGOS: A prova versará sobre questões de conhecimentos gerais da história e da atualidade do 
município de Varginha em seus aspectos político,  social,  econômico, histórico e cultural.  Domínio de tópicos atuais,  relevantes e amplamente 
divulgados,  em  áreas  diversificadas,  tais  como:  Ciências,  Política,  Economia,  Geografia,  História  do  Brasil  e  do  Município,  Organização 
Administrativa  Municipal,  atualidades  locais,  nacionais  e  internacionais,  noções  de  cidadania,  meio  ambiente  (ecologia),  poderes  executivo,  
legislativo e judiciário, símbolos nacionais.
Fontes  de  Estudo: www.ibge.gov.br,  www.iepha.mg.gov.br,  www.igam.mg.gov.br,  www.varginha.mg.gov.br,  Lei  Orgânica  do  Município  de 
Varginha, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Varginha, Constituição Federal do Brasil, Órgão Oficial de Publicação do Município de 
Varginha, Revistas e jornais informativos.

ESPECÍFICA PARA TNS / PS / ASSISTENTE SOCIAL:  O Serviço Social nas relações sociais no Brasil. Seguridade Social. Política Social da 
Assistência: uma interpretação institucional. Participação popular e Conselhos. Políticas de saúde - saúde mental. Relação indivíduo e sociedade.  
Constituição Federal – Da Ordem Social. LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social. CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas 
de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e  
tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária e mental. Planejamento e atenção coletiva;. Controle do 
processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.

Indicações Bibliográficas:
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 5/10/88. Título VIII- Da Ordem Social- Capítulos I e II.
2. Eias Norbert. Mudanças na balança Nós-Eu. In “A sociedade dos indivíduos”. Rio de Janeiro, Zahar, 1994.
3. Faleiros, Vicente de Paula. Saber Profissional e Poder Institucional. São Paulo, Cortez, 1991.
4. Iamamoto, Marilda Vilela & Carvalho, Raul. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: esboço de  uma interpretação histórico –metodológica.  
São Paulo, Cortez, Celats, 1985.
5. Lei 3657, de 1989. ( Do Deputado Paulo Delgado) 
6. LOAS- Lei Orgânica de Assistência Social- nº 8742/93- objetivo, princípios, organização, gestão, benefícios, programa e financiamento.
7. Ministério da Saúde- Centro de Documentação e Informação - Esplanada dos Ministérios- bloco G-Brasília - SUS e o Controle Social- Guia de 
referência para Conselheiros Municipais. Eugênia Lacerda et al. 1998. 
8. Sposati, Aldaiza de Oliveira et alii. Assistência na trajetória das políticas sociais brasileiras; uma questão de análise. São Paulo, Cortez, 1985.
9. Sposati, Aldaiza de Oliveira et alii. O direito ( dos desassistidos) social. São Paulo, Cortez, 1989.
10. Raichelis, Raquel. Esfera Pública e Conselhos de Assistência Social : caminhos da construção democrática. São Paulo, Cortez, 1998.
11. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
12. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
13. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
14. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
15. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA TNS / PS / BIÓLOGO : Trabalhando o corpo: Modificações externas do corpo; Alimentação; Atividades físicas do indivíduo e 
suas reações para o desenvolvimento harmônico do organismo; Relações entre saúde e nutrição; Higiene e saúde - abordagem biológica,  social, 
política e econômica; Células/Tecidos/Órgãos/Aparelhos-Sistema; Célula animal e vegetal; Condições de vida determinante do estado de saúde.  
Organismo saudável/doente: Transformação e manutenção dos alimentos em energia básica; Importância e evolução da genética. Hereditariedade: 
Transmissão dos caracteres hereditários; Cromossomos; Gens recessivos e dominantes; Primeira lei de Mendel; Herança e meio; Herança ligada 
ao  sexo;  Grupos  sangüíneos;  Fator  RH  -  Eristoblastose  fetal;  Casamento  consangüíneo;  Doenças  sexualmente  transmissíveis  -  abordagem 
biológica, social, política e econômica. O meio e suas inter-relações. Relações ecológicas; Cadeia e teia alimentar; Flora e fauna do estado e do  
país;   Utilização adequada dos recursos;  Reinos:  Animal,  Vegetal  e mineral. CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA -  Noções básicas  de 
vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e 
tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária e mental. Planejamento e atenção coletiva;. Controle do 
processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003; Biossegurança e métodos de esterelização;

Sugestões Bibliográficas: 
PIAGET, J. e Garcia, R. Psicogênese e História das Ciências. Lisboa: Publicações Don Quixote, 1987;
REIGOTA, M. Meio Ambiente e Representação Social, SP, Cortez, 1995.
ALVARENGA, Beatriz – Coleção Física – 2º grau- volumes 1, 2 e 3- Editora Harbra
CLEFFI, Norma maria . Curso de Biologia – Ecologia – Editora Harbra –1985
FELTRE, Ricardo, Química geral – Editora Moderna –  1993. 3ª edição.
SOARES, José Luiz, Programas de Saúde- 2ª edição- Editora Scipione – São Paulo. 1994
_____________, Fundamentos de Biologia – Volumes 1, 2 e 3 -  2º grau- Editora Scipione, São Paulo. 1998.
SANTOS, Maria Angela – Biologia Educacional – Editora Ática – SP. 15ª  edição. 1997.
AMABIS, José Mariano e MARTHO, Gilberto – Biologia dos Organismos – volumes 1, 2 e 3 – Editora Moderna – SP. 1995.
CÉSAR E SEZAR – Coleção de Biologia – volumes 1, 3 e 3 - - Editora Saraiva – 4ª edição – 1997.
CLEFFI, Norma maria . Curso de Biologia – Ecologia – Editora Harbra –1985
CURTIS, Helena – Biologia – Segunda edição – Guanabara Koogan1977.

Realização:
Reis e Reis Auditores Associados

www.reisauditores.com.br
(31) 3213-0060 (31)3327-5585

65

http://www.varginha.mg.gov.br/
http://www.igam.mg.gov.br/
http://www.iepha.mg.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/


Prefeitura Municipal de Varginha
 REPUBLICAÇÃO Edital de Abertura de Concurso Público nº 01/2011

   
ESPECÍFICA PARA TNS / PS /  BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO:
1) Farmacologia. Farmacocinética: absorção, distribuição e eliminação de drogas. Farmacodinâmica: mecanismo de ação das drogas e relação  
entre concentração das drogas e efeito - drogas que atuam no sistema nervoso autônomo: agonistas e antagonistas colinergicos; agosnistas e 
antagonistas  adrenergicos.  Drogas  que  atuam  no  sistema  nervoso  central:  hipnóticos,  sedativos  e  ansioliticos.  Drogas  anticonulsivantes;  
hipnoanalgésicos;  drogas  antidepressivas;  analgésicos  e  antiinflamatórios  (esteroidais  e  não  esteroidais);  drogas  diuréticas;  drogas 
cardiovasculares; anti-hipertensivos, antiarrítmicos. Drogas que atuam no sistema gastro intestinal:  farmacos que controlam a acidez gástrica -  
droga.  Drogas  antiparasitárias:  anti-helmínticos.  Drogas  antimicrobianas:  penicilinas,  cefalosporinas,  sulfonamidas,  cloranfenicol,  eritromicina,  
tetraciclinas,  aminoglicosideos.  Interações  farmacológicas:  interação  medicamento  -  medicamento  e  medicamento-alimento.  2)  Análise 
Farmacêutica. Cálculo de equilvalente grama, de miliequivalente grama e de miliosmol. Concentração de soluções em molaridade, normalidade,  
molalidade, peso/peso, peso/volume, volume/volume, ppm. Ensaio limite de ferro, metais pesados, cloreto, sulfato e arsênico. Análise volumétrica  
por neutralização, oxiredução, precipitação e complexação. 3) Preparações Farmacêuticas e suas Elaborações. Formas farmacêuticas sólidas, 
líquidas  de  uso  oral  e  parenteral,  cremes  e  pomadas  -  preparação,  vantagens  e  desvantagens  das  principais  vias  de  administração.  4) 
CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. 
Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária 
e mental. Planejamento e atenção coletiva;. Controle do processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil  
2003.

Indicações Bibliográficas:
1. Princípios de Bioquímica - Albert L. Lehninger - 1º edição - São Paulo - 1986 - Brasil - Editora Sarvier.
2. Bioquímica Celular e Biologia Molecular - Enio Cardillo Vieira G. Gazzinelli e Marcos Mares Guia - 2º edição - São Paulo 1991 - Brasil - Editora  
Atheneu.
3. Bioquímica - Lubert Stryer - 3º edição - Rio de Janeiro - 1988 - Brasil - Editora Guanabara.
4. Experimentos and Methods in Biochemistry - David C. Wharton, Richard E. Mc Carty - 1ª edição - USA - 1972 - Editor Richard A. Goldsby.
5. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
6. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
7. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
8. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
9. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
10. ACÙRCIO, F.A. Medicamentos e assistência farmacêutica. Belo Horizonte: Coomed, 2003.
11. ANSEL, H.C; POPOVICH, N.G; ALLEN J.R L.A. Farmacotécnica – formas farmacêuticas & sistemas de liberação fármacos.6. ed. São Paulo;  
Premier, 2000;
12. CORDEIRO, B.C; Leite,S.N. O Farmacêutico na atenção à saúde. ITAJAI, Univali, 2005, BRASIL.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA TNS / PS /   ENFERMEIRO E TNS/ PS /  ENFERMEIRO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA:  Técnicas básicas de enfermagem. 
Assistência de enfermagem na atenção integral à mulher no ciclo grávido-puerperal. Assistência de enfermagem na atenção integral à criança. 
Crescimento  e  desenvolvimento.  Controle  das  infecções  respiratórias  agudas.  Controle  das  doenças  diarréicas  e  prevenção  a  acidentes  e  
intoxicações.  Assistência  de  Enfermagem  ao  adulto.  Conceito,  causas,  sinais  e  sintomas  de  patologias:  insuficiência  cardíaca  congestiva,  
hipertensão  arterial,  infarto  agudo  do  miocárdio,  asma,  pneumonias,  hemorragias  digestivas,  diabetes  mellitus,  acidentes  vascular  cerebral.  
Traumatismos.  Imunização.  Cadeia  de  Frio.  Doenças  Transmissíveis,  doenças  sexualmente  transmissíveis,  doenças  parasitárias,  doenças 
transmissíveis imunizáveis e não imunizáveis: agente, forma de transmissão, prevenção, sinais e sintomas, assistência de enfermagem e vigilância  
epidemiológica.  Primeiros  Socorros.  Lei  do  Exercício  profissional.  CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA -  Noções  básicas  de  vigilância 
epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento.  
Distritos  sanitários  enfoque estratégico.  Noções de higiene social,  sanitária e mental.  Planejamento e atenção coletiva;.  Controle do processo  
saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.

Indicações Bibliográficas:
1. BRUNNER, Enfermagem Médica Cirúrgica 7ª edição, Interamericana, Rio de Janeiro.
2. NEVES, Jaime. Diagnóstico e Tratamento das doenças infecciosas e parasitárias. 2ª edição, Guanabara Koogan, Rio de Janeiro.
3. SHULL, Patrícia Dwyer. Enfermagem básica teoria e prática.  1ª edição, Rideel, São Paulo.
4. Sociedade Brasileira de Pediatria. Manual de acidentes e intoxicações na infância e adolescência. Rio de Janeiro.
5. Ministério da Saúde. Cadernos da 9ª Conferência Nacional de Saúde. Brasília, 1992.
6. Ministério da Saúde. Doenças Evitáveis por Imunização. Brasília, 1993.
7. Ministério da Saúde. Capacitação de Enfermeiros em Saúde Pública para o S.U.S: Controle das Doenças Transmissíveis. Brasília, 1990.
8. Ministério da Saúde. Programa de assistência integral à saúde da criança. Assistência e controle das doenças diarréicas. Brasília, 1987.
9. Ministério da Saúde. Programa de assistência integral à saúde da mulher. Bases de ação programática.
10. Ministério da Saúde.  Doenças infecciosas e parasitárias. Aspectos clínicos, vigilância epidemiológica e de controle –guia de bolso. Brasília,  
1999.
11. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
12. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
13. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
14. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
15. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Outros livros que abrangem o programa proposto

Realização:
Reis e Reis Auditores Associados
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ESPECÍFICA  PARA  TNS  /  PS  /  FISIOTERAPEUTA:  FISIOTERAPIA  NEUROLÓGICA.  Traumatismo  Raqui  Medular.  Traumatismo  Crânio 
Encefálico.  Acidente  Vascular  Cerebral.  Síndromes  Neurológicas.  Encefalopatia  Crônica  da  Infância.  Paralisias  Centrais  e  Periféricas. 
Mielomeningocele.  Hidrocefalia.  Recursos  Fisioterápicos.  Técnicas  Fisioterápicas  de  Tratamentos.  Orientação  Postural.  FISIOTERAPIA 
ORTOPÉDICA. Síndrome de Coluna Vertebral. Patologias Inflamatórias. Patologias Degenerativas. Lesões Traumáticas Fundamentais. Torcicolos 
Musculares. Alterações das Curvas da Coluna. Luxações Congênitas. Patologias e Reabilitação de membros. Amputações. Linfedemas. Recursos 
Fisioterápicos.  Técnicas  de  Tratamento  Fisioterápicos.  Orientação  Postural.  CONHECIMENTOS DE SAÚDE  PÚBLICA -  Noções  básicas  de 
vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e 
tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária e mental. Planejamento e atenção coletiva;. Controle do 
processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.

Indicações Bibliográficas:
1. SALGADO, Afonso Shigueni Inoue: Reeducação funcional proprioceptiva do joelho e tornozelo Ed. Lovise 1995.
2. D’AMBROGIO, Kerry J. : Positional Release Terapy  Ed. Mosby, 1997.
3. THOMSON, Ann: Fisioterapia de Tidy  Livraria Santos e editora, 1994.
4. GOULD III, James A.  Fisioterapia na ortopedia e na medicina do esporte. Ed. Manole. 1993.
5. KNOPLICH, José. Enfermidades da coluna vertebral.  Ed.  Panamed. 1986
6. GUYTON, Arthur C. Fisiologia humana e mecanismo das doenças. Ed. Guanabara. 1989
7. LEHMANN, Justus F. Krusen: Tratado de medicina física e reabilitação  Ed. Manole
8. NELSON, Roger  M. Clinical  Electrotherapy. Ed. Appleton & Lange 1991.
9. Mc ARDLE, Wilian D. Fisiologia do exercício  Ed. Interamericana 1985
10.  BOBATH, Berta. Desenvolvimento motor nos diferentes tipos de paralizia cerebral. Ed. Manole
11. BOBATH, Berta. Atividade postural reflexa anormal causada por lesões cerebrais  Ed. Manole
12. BOBATH, Karel A deficiência motora em pacientes com paralisia cerebral Ed. Manole
13. MICHLOVITZ, Susan L.  Thermal agents in rehabilitation Ed. David Company, 1986 
14. FINNIE, Nancie A.  O manuseio em casa da criança com paralisia cerebral. Ed. Manole, 1980.
15. SHEPHERD, Roberta B. Fisioterapia en los transtornos cerebrales Ed. Panamericana 1985
16. BASMAJIAN, John V. Terapeutica por Exercício  Ed. Manole 1987
17. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
18. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
19. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
20. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
21. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA TNS / PS /   FONOAUDIÓLOGO: Conceitos básicos; comunicação verbal e não verbal, voz, fala, linguagem, pensamentos. 
Fenômeno normal da linguagem oral. Processo normal do pensamento. Desenvolvimento global da criança, segundo as áreas: motoras, cognitivas,  
sócio-emocionais. Processo de aquisição da linguagem oral e escrita. Alterações da linguagem oral em relação aos sistemas: nervoso, auditivo, e  
do aparelho fonador. Distúrbios fonoaudiológicos na linguagem oral e escrita: Atraso na linguagem - conceitos, etiologias, sintonias, diagnóstico e 
prognóstico; afasia - conceitos etiologias, diagnósticos e prognósticos; deslexia  - conceitos etiológicos, sintomatologia, diagnóstico e prognóstico; 
disgrafia e disortologia  - conceituação, classificação, etiologia, diagnóstico e prognóstico. A psicomotricidade e suas implicações nos distúrbios da  
linguagem escrita.  Elementos  básicos  na psicomotricidade,  esquema corporal,  lateralidade,  tônus  muscular,  orientação  espacial   e  orientação 
temporal. Aprendizagem e teoria da aprendizagem; causas dos distúrbios da aprendizagem. Pré-requisitos para a aprendizagem da leitura e da  
escrita. Distúrbios da aprendizagem. A escola especial e a Fonoaudiologia. Fala: Componentes do sistema de fala normal, receptor, transmissor e 
efetor. Desenvolvimento normal da fala e a relação   das etiologias no fenômeno fonoaudiológico da fala: respiratória,  articulatória, neurológica, 
psicológica. As patologias da fala: dislalia, disglossia, deglutição atipica, disartria, dislogia,  apraxia, anartria,  gagueira   - fundamentação teórica, 
características,  etiologia,  conseqüência.  Avaliação  da  fala  ligada  a  estas  patologias,  fundamentação  teórica,  recursos  e  prognóstico.  Voz: 
Mecanismo  de produção da voz: função respiratória, mobilidade laringea durante a formação, sistema de resonância, emissão  dos sons na fala, 
articulação, estrutura da fonação. O fenômeno fonoaudiológico na voz, patologias, disfonias   infantis,   muda vocal, afonia alaringea, insuficiência 
velo faringea (rinofonia) - conceituação, etiologia, sintomatologia, conseqüência, conduta para reeducação.  Audição: Desenvolvimento da função 
auditiva. Audição periférica e central. Escala de desenvolvimento normal da audição. Audição normal  e patológica: graus e tipos de perda auditiva. 
Caracterização  audiométrica  dos  diversos  graus  de  perda.  Unidade  audiométrica   análise  de  audiogramas:  disacusias  mistas,  condutivas  e 
neurossensoriais.  Características  do  Desenvolvimento  da  linguagem  e  da  fala  no  deficiente  auditivo.  O  deficiente  auditivo  e  a  escola. 
CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. 
Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária 
e mental. Planejamento e atenção coletiva;. Controle do processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil  
2003.
Indicações Bibliográficas:
1. BEHLAU,M.Voz: O livro do especialista.v.I e II Rio de Janeiro: Revinter, 2005. Comitê de motricidade Oral – SBFa. Motricidade Orofacial. Como 
atuam os especialistas. São José dos Campos: pulso 2004. Outros livros que abrangem o programa proposto.
2. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
3. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
4. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
5. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
6. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Outros livros que abrangem o programa proposto
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ESPECÍFICA PARA TNS / PS / NUTRICIONISTA: 1 Unidades de alimentação e nutrição – objetivos e características, planejamento físico, recursos 
humanos,abastecimento e armazenamento, custos, lactário, banco de leite e cozinha dietética. 2 Nutrição normal: definição, leis da alimentação / 
equerimentos e recomendações de nutrientes – alimentação enteral e parenteral. 3 Planejamento, avaliação e cálculo de dietas e(ou) cardápio para  
adulto,  idoso,  gestante,  nutriz,  lactente,  pré-escolar,  adolescente  e coletividade sadia  em geral.  4  Desnutrição:  epidemiologia  de desnutrição,  
aspectos sociais e econômicos. 5 Diagnósticos antropométricos: padrões de referência / Indicadores: vantagens, desvantagens e interpretação /  
avaliação nutricional do adulto: índice de massa corporal (classificação de Garrow). 6 Dietoterapia nas enfermidades do sistema cardiovascular. 7 
Dietoterapia  nos  distúrbios  metabólicos:  obesidade  –  Diabete  Mellitus  e  dislipidemias.  8  Dietoterapia  nas  carências  nutricionais:  desnutrição  
energético-proteica,  anemias  nutricionais  e carência  de vitamina A. 9-  Alimentos:  conceito;  características e qualidade dos alimentos;  perigos  
químicos,  físicos  e  biológicos.  10-Microbiologia  dos  alimentos:  fatores  que  influenciam  a  multiplicação  dos  microorganismos;  patogênicos  de 
importância em alimento. 11 Conservação e armazenamento de alimentos: uso do calor, do frio, do sal/açúcar, aditivos, irradiação e fermentação.  
Código  de  Ética  Médica. MEDICINA GERAL: terapia nutricional  na hipertensão, distúrbios hidroeletrolíticos, anemias carenciais, 
anemias hemolíticas, obesidade, anorexia nervosa, bulimia, desnutrição.;  CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de 
vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e 
tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária e mental. Planejamento e atenção coletiva;. Controle do 
processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.
I
ndicações Bibliográficas:
Livros Técnicos Sobre o Tema Proposto
ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
MENDES, Eugênio Vilaça.  Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA TNS /  PS /  PSICOLOGO 1)  PSICOLOGIA GERAL:  Aprendizagem,  cognição,  consciência,  emoção memória,  motivação, 
pensamento  e  linguagem.  2)  PSICODIAGNÓSTICO:  Conceituação  e  objetivos;  entrevistas  inicial  e  de  devolução;  testes  psicológicos.  3) 
PSICOPATOLOGIA: Neuroses e psicose; distúrbios psicossomáticos. 4) ENTREVISTA: enquadramento, estágios e encerramento. A entrevista com 
a criança. 5) SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE MENTAL: Conceito de saúde e doença; medida das doenças - morbidade e mortalidade; conceito de 
anormal,  normal  e  causa;  saúde  mental  e  medicina  preventiva.  6)  RECRUTAMENTO E  SELEÇÃO  DE  PESSOAL.  7)  TREINAMENTO  DE 
PESSOAL.  8)  OUTROS CONHECIMENTOS: Ética profissional  e relações  humanas  no trabalho.  CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - 
Noções  básicas  de  vigilância  epidemiológica  e  sanitária.  Indicadores  de  saúde.  Sistema de  notificação.  Endemias/Epidemias:  situação  atual,  
medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária e mental. Planejamento e atenção 
coletiva;. Controle do processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.

Indicações Bibliográficas:
1. Psicologia da Adolescência. Normalidade e Psicopatologia. Diná Martins de Souza Campos. Ed. Vozes.
2. Introdução à Psicologia. Linda L.Davidoff. Ed.Mc Graw. Hill do Brasil. S.P.
3. Infância e Adolescência. Joseph Stone e Joseph Churk. Ed.do Professor. BH.
4. Introdução à Psicologia da Criança. Paul Osterrieth. Ed. Nacional. SP.
5. Psicologias. Ana Maria M. Bahia e Outros. Ed. Saraiva.
6. Psicologia da Aprendizagem. Gerson Marinho Falcão. Ed. Ática.
7. A Criança em Desenvolvimento. Helen Bee. Ed. Harper do Brasil.
8. O Desenvolvimento Psicológico da Criança. Paul H.Mussem. Zahar Editora.
9. Fundamentos Psicobiológicos da Educação. Iris Barbosa Goulart. Ed. Lê.
10. Psicologia do Desenvolvimento. Questões Sociais. Helen Bee. Ed. Interamericana.
11. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
12. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
13. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
14. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
15. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA TNS  / PS / TERAPEUTA OCUPACIONAL: 1 – Terapia Ocupacional: histórico, definição e objetivos. 2 – Processo de Terapia 
Ocupacional: avaliação e recursos. 3 – Análise de Atividades: abordagens, materiais e instrumentos. 4 – Áreas de atuação: interdisciplinaridade e 
modelos  de  intervenção.  5  –  Terapia  Ocupacional  e  o  SUS:  conceito  e  prática.  6  –  Política  de  Saúde  /  Princípios  e  Diretrizes  do  SUS.  
CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. 
Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária 
e mental. Planejamento e atenção coletiva;. Controle do processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil  
2003.
Indicações Bibliográficas:

1. BENETTON, Jô. TRILHAS ASSOCIATIVAS, São Paulo, Diagrama Cia e Texto/CETO, 1999.
2. BERNAL,C. de M. F.; EMMEL, M. L. G. INCLUSÃO: A REALIDADE DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. Anais do IV Congresso 

Brasileiro de Terapia Ocupacional, Águas de Lindóia, SP, 1999.
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3. EGGERS, Ortrud, TERAPIA OCUPACIONAL DO TRATAMENTO DA HEMIPLEGIA DO ADULTO. Rio de Janeiro,  RJ, Colina Editora,  

1984.
4. FRANCISCO, Berenice. TERAPIA OCUPACIONAL. Campinas, SP, Ed. Papirus, 1988.
5. LIBERMAN, Flávia. DANÇAS EM TERAPIA OCUPACIONAL. São Paulo, Summus Editora, 1998.
6. MAGALHÃES, Lívia C. AVALIAÇÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL: o quê avaliar e como avaliar. Anais do V. Congresso Brasileiro de 

Terapia Ocupacional, Belo Horizonte, 29-36, 1997.
7. MATSUKURA, Thelma S.; EMMEL. Maria Luísa G.; PALHARES Marina S.; MARTINEZ, Cláudia S., A CONTRIBUIÇÃO DOS SABERES  

DO TERAPEUTA OCUPACIONAL  NA MELHORIA  DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS ATRAVÉS DO INVESTIMENTO EM 
MULTIPLICADORES. Anais do IV Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional, Águas de Lindóia, SP, 1999.

8. MOULARD,  Gilberto  V.  PSICOLOGIA  E TERAPIA  OCUPACIONAL;  REFLETINDO UM CAMINHO PARA SAÚDE MENTAL.  Campo 
Grande. MS, Solivros, 1998.

9. SOARES, L. B. TERAPIA OCUPACIONAL: LÓGICA DO CAPITAL OU DO TRABALHO? São Paulo, HUCITEC, 1991.
10. BRASIL. LEI ORGÂNICA DA SAÚDE – Nº 8080 e 8142 (Federal).
11. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.

12. MENDES, Eugênio Vilaça.  Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de 
Janeiro. Hucitec - Abrasco, 1993.

13. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.

14. Programa nacional de vigilância sanitária  . 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.

15. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA TNS / PS /  VETERINÁRIO: Epidemiologia e controle de zoonoses: leptospirose, raiva, teníase, cisticercose, esquistossomose, 
dengue,  febre amarela,  febre maculosa,  toxoplasmose,  leishmaniose visceral  e cutânea,  brucelose,  tuberculose e criptosporidiose;  Controle  e  
biologia de vetores, roedores e animais peçonhentos; Noções de saneamento, tratamento e abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e  
destino de resíduos sólidos, drenagem de águas pluviais e saneamento como instrumento de controle de
endemias; Boas práticas de fabricação de produtos de origem animal, Doenças transmissíveis por alimentos de origem animal; Boas práticas de  
produção de produtos de origem animal; Inspeção de produtos de origem animal: leite e derivados, carne e derivados, aves, ovos, pescado e mel;  
Tecnologia de produtos de origem animal; Aplicação do Método HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) - Análise de Perigos; Pontos 
Críticos  de  Controle-APPCC  em  indústrias  de  produtos  de  origem  animal;  Legislação:  leis,  decretos-lei,  decretos,  portarias,  regulamentos, 
resoluções  e  instruções  normativas  do  Ministério  da  Saúde  e  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento;  Resíduos  de  drogas 
veterinárias em produtos de origem animal: importância, controle e legislação.  CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA -  Noções básicas de 
vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e 
tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária e mental. Planejamento e atenção coletiva;. Controle do 
processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.

Indicações Bibliográficas:
1. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
2. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
3. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
4. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
5. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA TNS /ES/ BUCO MAXILO FACIAL – BUCOMAXILAR: Conhecimentos Específicos: Cirurgia Oral: instrumental básico, técnica 
cirúrgica, incisões, anatomia topográfica,  reparação tecidual,  avaliação do estado de saúde do paciente,  princípios de assepsia,  princípios de  
exodontias não complicadas, princípios de exodontias complicadas, medicação pré-operatória; cuidados pós-operatórios, complicações cirúrgicas 
(hemorragia,  dor,  trismo, infecção,  etc.).  Infecção e processos infecciosos.  Fístulas e comunicações com seios maxilares, glândulas salivares.  
Patologia  Oral  e  Maxilofacial:  métodos  de  biópsias,  características  e  métodos  de  estudo  anátomo-patológico,  diagnósticos  diferenciais,  
características clínicas e radiográficas das lesões, métodos de tratamento, abordagem cirúrgica, acompanhamento de longo prazo. Traumatologia  
Facial: trauma facial, fraturas de maxilla, mandíbula, complexo zigomático-orbital e de terço-médio de face, tratamento de tecidos moles, enxertias 
ósseas e de tecido mole, princípios de estabilização maxilo-mandibular, métodos de osteossínteses, metodologia AO-ASIF. Tratamento emergencial  
do  poli-traumatizado,  avaliação  inicial  do  trauma,  seqüência  de  tratamento,  indicação  cirúrgica,  momento  cirúrgico,  exames  diagnósticos,  
interpretação radiográfica, anatomia topográfica da face. Tratamento de seqüelas de trauma ou tumores, reconstrução facial, materiais de inclusão,  
fixação rígida,  efeitos  musculares e na ATM, pacientes em fase de crescimento,  pacientes  adultos,  seqüência cirúrgica,  Disfunções  da ATM: 
anatomia  da  ATM,  etiopatologia  das  desordens  têmporomandibulares  (DTM).  Cirurgias  articulares.  Luxação  recidivante.  Tratamento  clínico  e 
cirúrgico da ATM. Exames de imagem. Odontologia hospitalar: condução dos pacientes em âmbito hospitalar,  inter-relacionamento com outras  
especialidades médicas, atendimento de urgência em pronto socorro (PS), exames laboratoriais, exames de imagem, saúde oral em relação aos 
diversos  aparelhos  do  organismo,  infecções  de  origem  dental,  pacientes  especiais  (diabéticos,  cardíacos,  transplantados,  hepatopatas,  em 
programação cirúrgica, etc.). Ética profissional, Saúde Pública, SUS e PSF. Trabalho em equipe; relações do trabalho; humanização intra equipes e  
atendimento ao público usuário. CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores 
de saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico.  
Noções  de  higiene  social,  sanitária  e  mental.  Planejamento  e  atenção  coletiva;Políticas  Públicas  em  Saúde  Bucal;Trabalho  em  equipe 
multidisciplinar;Biossegurança  e  Bioética;Promoção  de  Saúde  Bucal,  prevenção  das  doenças  bucais.  Controle  do  processo 
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saúde/doença;Educação  em  Saúde  ;Levantamento  Epidemiológico/  SB  Brasil  2003;Emergências  e  Urgências  em  Odontologia;  Terapêutica  
medicamentosa; Avaliação e Conduta pré-operatória;Biossegurança e métodos de esterelização; Extração de dentes erupcionados ;Cirurgia dos 
dentes  inclusos;Infecções  odontológicas;Cirurgias  com finalidades  protéticas  e  reconstrutivas;Complicações  Bucossinusais;Cistos  do  complexo 
maxilomandibular;Traumatismo facial.
Indicações Bibliográficas:
-  ARAÚJO, Antenor e cols. -  Aspectos Atuais da Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, 1ª ed. São Paulo. Santos, 2007
ANDRADE, E D. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. 2ª ed. Porto Alegre; Ed. Artes Médicas. 2006.
PINTO, V. G. Saúde bucal coletiva. 6ª ed. São Paulo: Santos, 2008
KRIGER, L. ABOPREV – Promoção de saúde bucal. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas. 2003
Atenção em Saúde Bucal - Linha Guia da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais  –  Disponível em < www.saude.mg.gov.br>
Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal – Disponível em:     <www.saude.gov.br>
<  http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/publicacoes/geral/diretrizes_da_politica_nacional_de_saude_bucal.pdf  >  
Cadernos de Atenção Básica  Saúde Bucal – Disponível em: <  www.saude.go.br/bucal  >  
ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
MENDES, Eugênio Vilaça.  Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA  PARA  TNS /ES/  DENTISTA:  Biosegurança:  controle  de  infecção  no  trabalho  odontológico,  ergonomia  doenças  ocupacionais. 
Epidemiologia: conceitos, aspectos biológicos e sociais, investigação epidemiológico, índices epidemiológicos. Modelos de atenção odontológica; a 
promoção de saúde bucal como estratégia de organização de serviços. Promoção: de saúde bucal: métodos e técnicas; flúor; mecanismo de ação,  
uso  e  toxicologia.  Cariologia:  diagnóstico,  patologia  e  desenvolvimento  de  cárie  dental.  Prótese  –  Prótese  total  e  prótese  parcial  removível. 
Semiologia: ficha clínica, métodos e técnicas de exame. Estomatologia: diagnóstico e tratamento das manifestações na cavidade bucal. Cirurgia: 
procedimentos  cirúrgicos  de  pequeno  e  médio  portes.  Urgências  e  emergências.  Radiologia:  técnicas,  equipamentos  interpretação.  Oclusão:  
princípios,  diagnóstico  e  tratamento.  Radioproteção.  Anestesiologia:  técnicas,  soluções  anestésicas,  prevenção  e  tratamento  de  acidentes 
anestésicos. Terapêutica: mecanismo de ação e uso dos principais grupos farmacológicos na clínica odontológica, pacientes com necessidades 
especiais. Dentística: princípios gerais, técnicas restauradoras e materiais dentários. Endodontia: conceitos, diagnóstico e tratamento das lesões  
pulpares,  traumatismos.  Periodontia:  epidemiologia,  etiopatogenia  das  enfermidades  periodontais,  tratamento.  Odontopediatria:  diagnóstico  e 
tratamento do paciente infantil; manejo do paciente; crescimento e desenvolvimento, prevenção de maloclusões. CONHECIMENTOS DE SAÚDE 
PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação 
atual,  medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária e mental.  Planejamento e 
atenção  coletiva;.  Controle  do  processo  saúde/doença;Educação  em  Saúde  ;Levantamento  Epidemiológico/  SB  Brasil  2003;Emergências  e 
Urgências em Odontologia; Terapêutica medicamentosa; Avaliação e Conduta pré-operatória;Biossegurança e métodos de esterelização;
.
Indicações Bibliográficas:
1. SAMARANAYAKE,L et all. Controle de infecção para equipe odontológica, São Paulo, Santos, 1993.
2.THYLSSTRUP, A & FEJERSKOV, O. Cariologia Clínica. 2ª ed. São Paulo, Santos, 1984.
3. KRASSE, B. Risco de Cárie, Rio de Janeiro, Quintessence, 1996.
4. DE DEUS, Q. D., Endodontia, 5ª ed. Medsi, 1996.
5. LINDLE, J. Tratado de Periodontia Clínica, 4ª ed. Rio de Janeiro, Interamericana, 1994.
6. GOIRIS, F.A. J. Oclusão: Conceitos e discussões fundamentais, São PAulo, Quintessence, 1992.
7. WUEHRMANN, A. H. Radiologia dentária, 5ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1985.
8. NEDER, A.C. & ARRUDA J. V. Anestesiologia odontológica, São Paulo, Santos, 1985.
9. BOWEN, W,H. & TABAK L. A. Cariologia para a década de 90. São Paulo, Santos, 1995.
10.TOMMASI, A.F. Diagnóstico bucal. São Paulo, Santos, 1995.
11. KRIGER, I & org. Promoção de saúde bucal bucal, Rio de Janeiro. Artes médicas/ ABOPREV, Rio de JAneiro, 1995.
12. BARATIERI, L. N. Procedimentos Preventivos e Restauradores. São Paulo, Quintessence, 1989.
13. GUEDES-PINTO, A. C.. Odontopediatria, 4ª ed. São Paulo, Santos, 1993. 
14. TOLEDO, O.A. Odontopediatria, fundamentos para a prática odontológica. 2ª ed. São Paulo, Premier, 1996.
15. SONIS, S.T. & all. Princípios e prática de Medicina Oral. 2ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1984.
16. GRAZIANE, Mário. Cirurgia buco maxilo facial. 5ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1987.
17. SHAW,L. Perguntas e respostas em odontologia, 4ª ed. São Paulo, 1996.
18. RICHARD, E.I. & TORABINEGAD, M. Princípios práticas em Odontologia, São Paulo, Santos. 1997.
19. TROWBRIDGE, O. H. EMLING, C.R. Inflamação : uma revisão do processo. 4ª ed. São Paulo, Quintessence, 1996.
20. WANNMACHER, L. & FERREIRA, C. Maria Beatriz. Farmacologia clínica para dentistas. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1995.
21. FIORI, R. SÉRGIO. Atlas de Prótese Parcial Removível. 3ª ed. São Paulo, Pancast, 1989.
22. SIQUEIRA, JR JOSÉ FREITAS. Tratamento das infecções endodônticas. Rio de Janeiro, Medsi, 1997.
23. MONDELLI, José et all. Dentística restauradora. Trataemntos clínicos integrados. São Paulo, Santos, 1984.
24. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
25. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
26. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
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27. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
28. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA TNS /ES/ ODONTOPEDIATRA: Odontologia: Conceitos. Materiais restauradores: amálgama; resinas compostas; cimentos de 
ionômero de vidro; adesivos dentinários; porcelanas; compômeros. Instrumentais. Materiais protetores. Diagnóstico e plano de tratamento. Meios 
complementares de diagnóstico: radiografia periapical, interproximal, oclusal e panorâmica. Métodos preventivos: técnicas de higienização dental; 
técnicas do uso de fio dental; orientação sobre alimentação (tipos de alimentos, freqüência, quantidade); tipos de escovas, fios dentais e outros 
instrumentos de higienização; pastas dentais, enxaguantes e soluções fluoretadas. Farmacologia aplicada à odontologia. Restaurações preventivas:  
selantes; ionômero de vidro; resinas compostas; amálgamas. Oclusão: ajuste oclusal; movimentos 34 oclusivos; posições: relação cêntrica, máxima 
intercuspidação habitual, dimensão vertical de oclusão, relação de oclusão cêntrica; dimensão miofacial. Diagnóstico de más oclusões (Classe I, 
Classe  II  e  Classe  III)  e  orientações  sobre  tratamentos  ortodônticos;  maus  hábitos  respiratórios;  deglutição  atípica;  maus  hábitos  posturais. 
Endodontia:  conceitos e diagnóstico;  tratamentos de canais;  pinos intra canais.  Próteses provisórias (resinas acrílicas):  próteses definitivas de 
porcelanas (puras, metalo-cerâmicas) e de compômeros. Inter-relação dentística/periodontia/oclusão/prótese. Emergências odontológicas: culpite,  
abcesso periapical  e cisto periapical.  Traumatismo dental.  Colagem de fragmento dental.  Restaurações em dentes anteriores e posteriores de 
resinas compostas. Restauração de amálgama. Facetas estéticas de resinas compostas e porcelanas. Clareamento dental. Flúor: mecanismos de 
ação do flúor; farmacocinética do flúor; toxicologia. Halitose: etiologias; diagnóstico; orientação sobre os tipos de tratamentos e técnicas de controle 
associadas a higienização e dietas. Controle de infecção e biosegurança no consultório odontológico. CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - 
Noções  básicas  de  vigilância  epidemiológica  e  sanitária.  Indicadores  de  saúde.  Sistema de  notificação.  Endemias/Epidemias:  situação  atual,  
medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária e mental. Planejamento e atenção 
coletiva;. Controle do processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.
.
Indicações Bibliográficas:
1. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
2. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
3. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
4. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
5. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA MÉDICO ANGIOLOGISTA:  Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 
Emergências  clínicas  e  cirúrgicas.  Ética  e  legislação  profissional.  Relação  médico-paciente.  Mecanismos  de  ação  e  efeitos  colaterais  dos 
antibióticos, corticóides e anti-hipertensivos. Controle de infecções hospitalares. Estrutura da parede vascular e suas implicações na fisiopatologia  
das  doenças  vasculares  periféricas;  fisiopatologia  do  sistema vascular  aplicado ao estudo  das  doenças  vasculares  periféricas;  coagulação e  
anticoagulantes; drogas que interferem na função plaquetaria;  sistema fibrinolítico e terapêutica fibrinolítica;  terapêutica para aumento do fluxo 
sangüíneo, bases da reconstrução cirúrgica vascular, próteses e enxertos vasculares, bases da microcirurgia vascular, angioplastia, angioplastia 
transluminal percutânea e próteses metálicas endovasculares, embolização transcatéter no tratamento das lesões vasculares, simpatectomia nas  
arteriopatias isquêmicas, tratamento compressivo, reabilitação de doenças vasculares periféricas; reabilitação do amputado; diagnóstico clínico das  
doenças arteriais periféricas; reabilitação do amputado; diagnóstico clínico das doenças arteriais periféricas; métodos complementares empregados 
no  diagnóstico  das  doenças  arteriais  periféricas;  diagnóstico  e  tratamento  das  oclusões  arteriais  agudas;  diagnóstico  e  tratamento  da 
artereosclerose obliterante periférica; diagnóstico  e tratamento dos aneurismas de aorta;  aneurismas periféricos;  isquemia cerebral  de origem 
extracraniana; tumor no corpo carotídeo; isquemia intestinal; hipertensão renovascular; tromboangiíte obliterante; artrite de células gigantes; artrite 
infecciosa; vasculites nas doenças do tecido conjuntivo; dissecção aguda de aorta; doença cística nas artérias; síndrome do aprisionamento da  
artéria  poplítea;  displastia  fibromuscular;  arteriopatias  funcionais;  ergotismo;  diagnóstico  clínico  das  doenças  venosas  periféricas;  métodos 
complementares aplicados ao diagnóstico das doenças venosas periféricas; diagnóstico e tratamento da tromboflebite superficial; diagnóstico e  
tratamento da trombose venosa profunda dos membros inferiores e dos membros superiores; diagnóstico e tratamento da tromboembolia pulmonar;  
diagnóstico e tratamento das varizes dos membros inferiores; diagnóstico e tratamento da insuficiência venosa crônica, diagnóstico e tratamento 
das doenças linfáticas; diagnóstico e tratamento das doenças vasculares de origem mista; acessos vasculares para hemodiálise; angioplasias;  
tumores vasculares; síndromes compressivas neurovasculares do desfiladeiro cervicotoracoaxilar e síndromes do túnel  do carpo; pé diabético; 
impotência sexual vasculogênica. MEDICINA GERAL PARA TODOS OS CARGOS: - Cardiologia: hipertensão arterial; - Dermatologia: infecções e 
neoplasias  cutâneas,  doenças  auto-imunes  que  acometem  a  pele  e  anexos;  -  Distúrbios  hedroeletrolíticos  e  ácidos-básicos;  -  Estado  de 
inconsciência;  -  Hematologia: anemias carenciais, anemias hemolíticas, leucoses;  -  Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, 
profilaxia anti-rábica; - Intoxicação e envenenamento; - Noções gerais de Epidemiologia das doenças infecto-contagiosas; - Nutrologia: obesidade, 
anorexia nervosa, bulimia, desnutrição; - Pneumologia: infecções e neoplasias; - Queimaduras; CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções 
básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de 
controle e tratamento.  Distritos sanitários  enfoque estratégico. Noções de higiene social,  sanitária e mental.  Planejamento e atenção coletiva;.  
Controle do processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.
.
Indicações Bibliográficas:
1. Constituição da República Federativa do Brasil;
2 - Lei nº 8080 de 19 de setembro de 1990;
3 - Lei nº 8142 de 28 de setembro de 1990;
3 - Manual para organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde;
4 - Normas do Programa de Imunização (Secretaria de Estado da Saúde);
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5 - Epidemiologia & Saúde − Roquayol M. Z., Noromar Fº. A. − 1º Ed., Medsi, 1999
6 - Tratado de Medicina Interna, 21ª edição – Cecil
7 - Atualização Terapêutica, Prado, 21ª edição,2003, Artes Médicas
8 - Angiologia, Mello, Ney Almeida, 1ª edição1998, Guanabara Koogan
9 - Semiologia Médica,  Porto,  Cemo Celeno, 4ª edição-2001
10 - Doenças Vasculares Periféricas, F. H. A. Maffei, Editora Médica Cientifica Ltda 3ª edição 2002
11 – Medsi. -- Bechara M.J. Cirurgia Vascular Bases In: Goffi F.S. Técnica Cirúrgica,  Atheneu 1997
12 – Burihn E. cirurgia Arterial In: Goffi F. S. Técnica cirúrgica., Atheneu 1997
13 - Guia de Vigilância Epidemiológica (FUNASA/MS) 5ª edição.2002
14. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
15. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
16. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
17. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
18. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
19. Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição. 
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA MÉDICO CARDIOLOGISTA:  Infarto agudo do miocárdio. Edema agudo do pulmão. Hipertensão arterial/Crise hipertensiva. 
Insuficiência cardíaca. Parada Cardiorespiratória. Choque Cardiogênico. Embolia pulmonar. Intoxicação digitálica. Arritimia cardíaca. Dislipidemia.  
Cardiopatia congênita. Radiologia cardíaca. Eletrocardiografia. Valvopatias. Hipotensão e sincope. Cardiopatia isquêmica. Fatores de risco e seu  
tratamento. Febre reumática. Endocardite Bacteriana. Aneurisma da aorta e dissecção. Cardiopatia Chagásica. MEDICINA GERAL PARA TODOS 
OS CARGOS: - Cardiologia: hipertensão arterial;  - Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, doenças auto-imunes que acometem a pele e 
anexos;  -  Distúrbios  hedroeletrolíticos  e  ácidos-básicos;  -  Estado  de  inconsciência;  -  Hematologia:  anemias  carenciais,  anemias  hemolíticas, 
leucoses; - Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-rábica; - Intoxicação e envenenamento; - Noções gerais de 
Epidemiologia  das  doenças  infecto-contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia  nervosa,  bulimia,  desnutrição;  -  Pneumologia:  infecções  e 
neoplasias; - Queimaduras;  CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de 
saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual,  medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. 
Noções  de  higiene  social,  sanitária  e  mental.  Planejamento  e  atenção  coletiva;.  Controle  do  processo  saúde/doença;Educação  em  Saúde 
;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.

Indicações Bibliográficas: 
1. Tratado de medicina cardiovascular. E. Braunwald
2. ECG nas Arritmias. Ivan G. Maia
3. Condutas no paciente grave. Elias Knobel
4. Cardiologia Princípio e Prática. Iran de Castro
5. O Coração Hurst’s. R. Wayne  Alexander. Robert C. Schlant. Valentin Fuster.
6. CINTRA DO PRADO et alls. Atualização Terapêutica 2001. 20ª edição – Ed. Artes Médicas, 2001.
Indicações Bibliográficas:
1. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
2. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
3. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
4. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
5. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO: Princípios da Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial, - Traumatologia Facial (epidemiologia, 
diagnóstico e tratamento), - Anomalias Congênitas e Adquiridas da Face (diagnóstico e tratamento), - Osteotomias Funcionais da Face (técnicas e 
indicações), - Cirurgia Ortognática (técnicas e indicação), - Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (diagnóstico e tratamento), 
-  Tumores  crânio  faciais,  -  Anomalias  Vasculares  da  Face  (congênitas  e  adquiridas).  MEDICINA GERAL  PARA  TODOS  OS  CARGOS:  - 
Cardiologia:  hipertensão  arterial;  -  Dermatologia:  infecções  e  neoplasias  cutâneas,  doenças  auto-imunes  que  acometem  a pele  e  anexos;  - 
Distúrbios hedroeletrolíticos  e ácidos-básicos;  -  Estado de inconsciência;  -  Hematologia:  anemias  carenciais,  anemias hemolíticas,  leucoses;  - 
Infectologia:  doenças  sexualmente  transmissíveis,  vacinação,  profilaxia  anti-rábica;  -  Intoxicação  e  envenenamento;  -  Noções  gerais  de 
Epidemiologia  das  doenças  infecto-contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia  nervosa,  bulimia,  desnutrição;  -  Pneumologia:  infecções  e 
neoplasias; - Queimaduras;  CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de 
saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual,  medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. 
Noções  de  higiene  social,  sanitária  e  mental.  Planejamento  e  atenção  coletiva;.  Controle  do  processo  saúde/doença;Educação  em  Saúde 
;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.
Indicações Bibliográficas: 

Handbook of Facial Growth. – Enlow, D. Saunders; 1981 
Plastic Surgery of the Orbit and Eyelids. - Tessier, P., Rougier, J., Derome, P. Masson USA; 1981. 
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Plastic Surgery. - McCarthy, J., W.B. Saunders Company; 1990. 
Tratamento da Fissura Lábio Palatina.- Carreirão, S., Lessa, S., Zanini, S. Revinter; 1996. 
Cirurgia CranioMaxiloFacial. - Psillakis, J.M., Melega, J.M., Costa, E.A., Cruz, R.L. Medsi; 1997. 
Cirurgia Craniofacial: Malformações Congênitas. - Zanini, S., Revinter; 2000. 
Cirurgia Plástica: Cirurgia Reparadora de Cabeca e Pescoço. - Mélega, J.M. Medsi; 2002. 
Cirurgia Plástica: Princípios Gerais. - Mélega, J.M. Medsi; 2002. 
Otorrinolaringologia. Princípios e Pratica Clinica. - Costa, S.S., Cruz, O. L., Oliveira, J.A. Revinter; 2003. 
Cirurgia Pediátrica. - Maksoud, J. G. Revinter; 2003. 
Cranioestenosis Surgery Saint Louis. – Marchac, D The C.V. Mosby Company, 1987. 
Cirurgia Ortognática. – Araujo, A. Ed Santos 1999. 
Atlas of Craniofacial and Cleft Surgery.- Salyer, K., Bardach, J. Lippincott _Raven 2004 
1. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
2. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
3. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
4. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
5. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA MÉDICO CIRURGIÃO GERAL E CIRURGIÃO GERAL PLANTONISTA: Anatomia humana. Fisiologia do aparelho digestivo. 
Fisiopatologia das doenças abdominais. Clínica cirúrgica. Avaliação do pré e pós operatório. Cirurgia ambulatorial. Abdome agudo. Traumatologia.  
MEDICINA GERAL PARA TODOS OS CARGOS: -  Cardiologia: hipertensão arterial;  -  Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, doenças 
auto-imunes que acometem a pele e anexos;  -  Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-básicos;  -  Estado de inconsciência;  -  Hematologia: anemias 
carenciais,  anemias hemolíticas,  leucoses;  -  Infectologia:  doenças sexualmente transmissíveis,  vacinação,  profilaxia anti-rábica;  -  Intoxicação e 
envenenamento;  -  Noções  gerais  de  Epidemiologia  das  doenças  infecto-contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia  nervosa,  bulimia, 
desnutrição;  -  Pneumologia: infecções e neoplasias;  -  Queimaduras;  CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA -  Noções básicas de vigilância 
epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento.  
Distritos  sanitários  enfoque estratégico.  Noções de higiene social,  sanitária e mental.  Planejamento e atenção coletiva;.  Controle do processo  
saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.
.
Indicações Bibliográficas:
1. ALEXANDER R.H., PROCTOR, H.J. Manual de Suporte Avançado de Vida no Trauma - ATLS 5ª ed. Traduzido e impresso com autorização do 
American College of Surgeons, Brasil, 1996.
2. DUDRICK, S.J. et. al. Manual de cuidados pré e pós-operatórios - Comitê de Cuidados  Pré e Pós-operatórios do American College of Surgeons.  
3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Interamericana, 1984.
3. GOLIGHER, J. Cirurgia do Ânus, Reto e Colo. 5ª ed. v. 1-2. São Paulo: Editora Manole, 1990.
4. NYHUS, L,.M, BAKER, R.J El Domínio de la Cirugía - Master of Surgery. v. 1-2. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana, 1992.
5. TESTUT, L, JACOB, O. Tratado de Anatomia Topográfica com aplicaciones Médicocirúrgicas. 8ª ed., v. 1-2. Barcelona: Salvat Editores, 1975.
6. WAY, L.W. Cirurgia - Diagnóstico e Tratamento. 9ª ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 1993.
Indicações Bibliográficas:
1. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
2. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
3. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
4. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
5. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.
Outros livros que abrangem o programa proposto
 

ESPECÍFICA PARA  MÉDICO CIRURGIÃO OTORRINOLARINGOLOGISTA:  Otologia:  Anatomia  e  fisiologia  aplicada  do  órgão  de  audição  e 
equilíbrio; Doenças Infecciosas do ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno e labirinto. Complicações infecciosas otogênicas. Fraturas do osso  
temporal. Tumores do Ouvido Médio, ouvido interno, nervo facial e nervo vestíbulo – coclear. Rinologia (nariz e seios para nasais): Anatomia e 
fisiologia aplicada. Doenças infecciosas do nariz e dos seios para nasais. Complicações infecciosas do nariz e dos seios para nasais. Epistaxe. 
Trauma nasal. Tumores do nariz e dos seios para nasais. Faringolaringologia: Anatomia e fisiologia aplicada. Imuonologia do Anel Linfático de  
Waldayes. Doenças Infecciosas e congênitas da faringe e laringe. Trauma. Tumores da boca, faringe e laringe. Anatomia humana. Fisiologia do  
aparelho digistivo. Fisiopatologia das doenças abdominais.  Clínica cirúrgica. Avaliação do pré e pós operatório.  Cirurgia ambulatorial.  Abdome  
agudo. Traumatologia. MEDICINA GERAL PARA TODOS OS CARGOS: - Cardiologia: hipertensão arterial; - Dermatologia: infecções e neoplasias 
cutâneas,  doenças auto-imunes que acometem a pele e anexos;  -  Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-básicos;  -  Estado de inconsciência;  - 
Hematologia:  anemias carenciais, anemias hemolíticas, leucoses;  -  Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-
rábica;  -  Intoxicação e envenenamento;  -  Noções gerais de Epidemiologia das doenças infecto-contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia 
nervosa, bulimia, desnutrição; - Pneumologia: infecções e neoplasias; - Queimaduras;  CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas 
de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e  
tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária e mental. Planejamento e atenção coletiva;. Controle do 
processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.
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.
Indicações Bibliográfica:
1. LOPES FILHO, Otacílio Tratado de Otorrinolaringologia, editora Roca, 1994.
2. HUNGRIA, Hélio Manual de Otorrinolaringologia – 5ª edição.
3. MINILI, A; Bento, RF; Butugan, O. Otorrinolaringologia – Clínica e Cirúrgica. Editora Atheneu – 1993.
4. Otorrinolaringologia Prática. Diagnóstico e Tratamento. 2ª edição, Editora Revinter.
5. Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, Órgão Oficial da SBORL. Últimos dois anos.
6. CINTRA DO PRADO et alls. Atualização Terapêutica 2001. 20ª edição – Ed. Artes Médicas, 2001.
Indicações Bibliográficas:
1. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
2. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
3. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
4. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
5. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.

Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA  PARA  MÉDICO  CIRURGIÃO  PEDIÁTRICO:  Anatomia  humana.  Fisiologia  do  aparelho  digestivo.  Fisiopatologia  das  doenças 
abdominais.  Clínica  cirúrgica.  Avaliação  do  pré  e  pós  operatório.  Cirurgia  ambulatorial.  Abdome  agudo.  Traumatologia.  Crescimento  e  
desenvolvimento.  Vacinações.  Aleitamento  materno.  Alimentação  da  criança.  Desnutrição.  Vitaminas  e  minerais.  Obesidade.  Dor  abdominal.  
Diagnóstico diferencial das adenomegalias e das hepatoesplenomeagalias. Cuidados com o recém –nascido. Principais doenças do recém-nascido.  
A criança com malformação.  Erros inatos do metabolismo. Constipação intestinal.  Diarréias. Distúrbios hidroeletrolíticos.  Parasitose intestinais.  
Hepatopatias agudas e crônicas. Colestase neonatal.  Distúrbios da notilidade do aparelho digestivo. Afecções respiratórias agudas, crônicas e 
recorrentes. Asmas. Tuberculoses. Donças exatemáticas. Infecções do sistema nervoso central. Síndrome da imunodeficiência  adquirida. Infecções 
do sistema urinário. Glomerulopatias agudas e crônicas. Síndrome nefrótica. Insuficiência renal aguda e crônica. Cardiopastias congênitas . Febre 
reumática. Insuficiência cardíaca. Endocardites. Hipertensão arterial.  Anemias. Diabetes  mellitus.  Problemas mais comuns da glândula tireóide. 
Distúrbios convulsivos Problemas dermatológicos  mais  comuns.  MEDICINA GERAL PARA TODOS OS CARGOS:  -  Cardiologia:  hipertensão 
arterial;  -  Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, doenças auto-imunes que acometem a pele e anexos;  -  Distúrbios hedroeletrolíticos e 
ácidos-básicos; - Estado de inconsciência; - Hematologia: anemias carenciais, anemias hemolíticas, leucoses; - Infectologia: doenças sexualmente 
transmissíveis,  vacinação,  profilaxia  anti-rábica;  -  Intoxicação  e  envenenamento;  -  Noções  gerais  de  Epidemiologia  das  doenças  infecto-
contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia  nervosa,  bulimia,  desnutrição;  -  Pneumologia:  infecções  e  neoplasias;  -  Queimaduras; 
CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. 
Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária 
e mental. Planejamento e atenção coletiva;. Controle do processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil  
2003.

Indicações Bibliográficas:
1 - LEÃO, E Correa, E.J: Viana, M.B.; Mota, J.A.C. Pediatria ambulatorial. 3ª edição. COOPMED, Belo Horizonte, 1998.
2 - Behrman, R.E.: Kliegman, R.M.; Arvin, A.M. Nelson Textbook of Pediatrics. 15ª edição, W. B. Sauderns, London, 1996.
3 - CINTRA DO PRADO et alls. Atualização Terapêutica 2001. 20ª edição – Ed. Artes Médicas, 2001.
4 - ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
5 - MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
6 - VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
7 - Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
8 - O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.

Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO:  01.00 CIRURGIA PLÁSTICA GERAL: 01.01 Anatomia e fisiopatologia normais da pele,  
01.02  Transplantes  de  tecidos.  Implantes,  01.03  Retalhos  musculares,  musculocutâneos  e  fasciocutâneos,  01.04  Cicatrização  das  feridas  -  
Quelóides  e  cicatrizes  hipertróficas,  01.05  Tumores cutâneos  (benignos  e malignos),  01.06  Embriologia  das  malformações  congênitas,  01.07 
Microcirurgia - Princípios gerais, 02.00 QUEIMADURAS: 02.01 Conceitos e classificação, 02.02 Fisiopatologia - Resposta metabólica do queimado,  
02.03 Queimado - Fase aguda, 02.04 Queimado - Fase crônica, 02.05 Tratamento local - técnicas, táticas cirúrgicas e seqüelas, 02.06 Queimaduras 
por diferentes agentes, 02.07 Queimaduras em criança, 02.08 Queimaduras da face, 02.09 Queimaduras da mão, 03.00 CABEÇA E PESCOÇO: 
03.01 Anatomia básica, 03.02 Reconstrução das diferentes regiões da cabeça e pescoço, 03.03 Traumatísmos de partes moles, 03.04 Fraturas da 
maxila e mandíbula, 03.05 Fraturas do zigomátíco e orbitais, 03.06 Fraturas múltiplas e complexas da face, 03.07 Fissuras faciais, 03.08 Fissura  
labiais – Queiloplastias, 03.09 Fissura Palatina – Palatoplastias, 03.10 Seqüela das Queiloplastias e Palatoplastias, 03.11 Deformidades congênitas 
e adquiridas da orelha. Reconstrução de orelha, 03.12 Paralisia facial, 03.13 A microcirurgia na reconstrução da cabeça e pescoço, 04.00 REGIÃO  
NASAL:  04.01 Anatomia  do nariz,  04.02 O nariz  do paciente  fissurado,  04.03 Rinosseptoplastias  e laterorrinias,  04.04 Nariz  negróide,  04.05  
Tumores nasais e rinofima, 04.06 Reconstrução parcial e total do nariz, 04.07 Fratura nasal, 05.00 REGIÃO ORBITAL: 05.01 Anatomia da órbita 
contendo  cavitário,  05.02  Ptose  palpebral,  05.03  Reconstrução  parcial  e  total  das  pálpebras,  05.04  Ectrópio,  entrópio  e  lagoftalmo,  05.05 
Tratamento  cirúrgico  das  exoftalmias,  05.06  Deformidades  congênitas  das  pálpebras,  06.00  MEMBRO SUPERIOR  E  MÃO:  06.01  Anatomia 
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funcional  e cirúrgica da mão,  06.02 Propedêutica da mão, 06.03 Princípios gerais  do tratamento da mão, 06.04 Tratamento das seqüelas de  
traumatismos de mão, 06.05 Contratura de Dupuytren e Volkmann
06.06 Lesões neurotendinosas do membro superior, 06.07 Tumores de mão - Princípios básicos, 06.08 Microcirurgia na reconstrução da mão, 06.09 
Reconstrução de membro superior, 07.00 TRONCO E MEMBROS INFERIORES: 07.01 Anatomia cirúrgica do tronco e do membro inferior, 07.02 
Conduta nos esmagamentos de membro inferior, 07.03 Úlceras de pressão e úlceras neurovasculares, 07.04 Reconstrução de membros inferiores,  
08.00 APARELHO UROGENITAL: 08.01 Hipospadias, epispadias e extrofia de bexiga, 08.02 Reconstrução do aparelho genital feminino, 08.03  
Reconstrução escrotal, 08.04 Cirurgia do intersexo, 09.00 REGIÃO MAMÁRIA: 09.01 Ginecomastia, amastía e polimastia, 09.02 Noções gerais de 
tumores da mama, 09.03 Deformidades da glândula mamária, 09.04 Reconstrução imediata e tardia da mama, CIRURGIA ESTÉTICA: 10.00 FACE 
E PESCOÇO, 10.01 Anatomia aplicada a ritidoplastia, 10.02 Ritidoplastia facial, 10.03 Procedimentos ancilares, 10.04 Ritidoplastia frontal, 10.05 
Ritidoplastia  cervical,  10 06 Peeling  químico,  10.07 Dermabrasão e ritidoplastia  facial,  10.08 Blefaroplastias,  10.09 Ritidoplastia  secundária  e 
ritidoplastia  em homens,  10.10 Osteotomias  estéticas  da face,  10.11 Rinoplastia  -  Princípios  gerais  e técnicas,  10.12 Calvicie e métodos  de 
correção, 11.00 LIPODISTROFIAS E LlPOASPIRAÇÃO: 11.01 Lipoaspiração e enxerto de gordura, 11.02 Lipodistrofias dos membros superiores e 
inferiores, 11.03 Lipodistrofias da face, do tronco e do abdome, 12.00 GLÂNDULA MAMÁRIA: 12.01 Ptose mamária - Correção cirúrgica, 12.02 
Mastoplastia  de  aumento,  12.03  Mastoplastia  redutora,  13.00  ABDOME:  13.01  Abdominoplastias,  13.02  Plástica  umbilical,  6  Programa 
Complementar de Cirurgia Plástica Bibliografia Complementar: 1 - Cirurgia plástica na criança, 2 - Expansores cutâneos, 3 - Anestesia em cirurgia  
plástica, 4 - Substâncias aloplásticas em cirurgia plástica.  MEDICINA GERAL PARA TODOS OS CARGOS: -  Cardiologia: hipertensão arterial;  - 
Dermatologia:  infecções e neoplasias cutâneas, doenças auto-imunes que acometem a pele e anexos;  -  Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-
básicos;  -  Estado  de  inconsciência;  -  Hematologia:  anemias  carenciais,  anemias  hemolíticas,  leucoses;  -  Infectologia:  doenças  sexualmente 
transmissíveis,  vacinação,  profilaxia  anti-rábica;  -  Intoxicação  e  envenenamento;  -  Noções  gerais  de  Epidemiologia  das  doenças  infecto-
contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia  nervosa,  bulimia,  desnutrição;  -  Pneumologia:  infecções  e  neoplasias;  -  Queimaduras; 
CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. 
Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária 
e mental. Planejamento e atenção coletiva;. Controle do processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil  
2003.
Indicações Bibliográficas:
1. MC CARTHY - Plastic Surgery, Saunders, Philadelphia, 1990.
2. GRABB and SMITH'S - Plastic Surgery. Fifth Edition (editores: Aston, S.J., Beasley, R.W., Thorne, C.H.M.) Lippincott-Raven, 1997.
3. MATHES, S.J., NAHAI, F.-Clinical Aplication of Muscule and Musculutaneous Flaps.- MOSBY, St Louis, 1982.
4. MÉLEGA, J.M. - Cirurgia Plástica. Fundamento e Arte, 04 (quatro) volumes:
5. 1°.Princípios Gerais - MEDSI, Rio de Janeiro, 2002.
6. 2°. Cirurgia Reparadora de Cabeça e Pescoço, MEDSI, Rio de Janeiro, 2002.
7. 3°. Cirurgia Estética, MEDSI, Rio de Janeiro, 2003.
8. 4°. Cirurgia reparadora de tronco e Membros, MEDSI, Rio de Janeiro, 2004.
9. CARREIRÃO,S., LIVRO DA SBCP, Cirurgia Plástica, São Paulo, Editora Atheneu, 2005.
10. FARINA, R. - Cirurgia plástica e Reparadora. Gráfica São José, S. Paulo, 1965.
11. FRANCO, T., REBELLO, C. - Cirurgia Estética. ATHENEU, Rio de Janeiro, 1977.
12. FRANCO, T.- Princípios de Cirurgia Plástica, ATHENEU, Rio de Janeiro, 2002.
13. GREEN, D.P. - Operative Hand Surgery, Churchill Livingstone, 1998.
14. HERNDON, D.N. - Total Burn Care, Saunders, 1996.
15. CARREIRÃO,S. LESSA,S. e ZANINI S.A., Tratamento das Fissuras Labiopalatinas., Segunda edição, 1996. Ed. Revinter.Rio de Janeiro
16. LIMA, E. e col. - Tratamento de Queimaduras - ATHENEU, Rio de Janeiro, 2004.
17. PARDINI e cols. - Traumatismos da Mão, Editora MEDSI, 2000.
18. PONTES, R. – Abdominoplastia – REVINTER 2004
19. REES, T.D., LaTrenta, G.S. - Aesthetic Plastic Surgery. Saunders, 1994.
20. SOUZA PINTO, E.B. - Lipoaspiração Superficial - REVINTER, Rio de Janeiro, 1999
21. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
22. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
23. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
24. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
25. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
26. Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.

Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA  PARA  MÉDICO  CIRURGIÃO  UROLOGISTA:  Anatomia  do  Trato  Geniturinário.  Exame  Físico  do  Trato  Geniturinário.  Exames 
Laboratoriais Urológicos. Infecções Inespecíficas do Trato Geniturinário. Doenças Sexualmente Transmissíveis em Homens. Refluxo Vesicoureteral.  
Cálculos Urinários.  Infertilidade Masculina.  Anatomia humana.  Fisiologia do aparelho digistivo.  Fisiopatologia das doenças abdominais.  Clínica  
cirúrgica.  Avaliação  do  pré  e  pós  operatório.  Cirurgia  ambulatorial.  Abdome  agudo.  Traumatologia.  MEDICINA  GERAL  PARA  TODOS  OS 
CARGOS: -  Cardiologia:  hipertensão arterial;  -  Dermatologia:  infecções e neoplasias cutâneas,  doenças auto-imunes que acometem a pele e 
anexos;  -  Distúrbios  hedroeletrolíticos  e  ácidos-básicos;  -  Estado  de  inconsciência;  -  Hematologia:  anemias  carenciais,  anemias  hemolíticas, 
leucoses; - Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-rábica; - Intoxicação e envenenamento; - Noções gerais de 
Epidemiologia  das  doenças  infecto-contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia  nervosa,  bulimia,  desnutrição;  -  Pneumologia:  infecções  e 
neoplasias; - Queimaduras;  CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de 
saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual,  medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. 
Noções  de  higiene  social,  sanitária  e  mental.  Planejamento  e  atenção  coletiva;.  Controle  do  processo  saúde/doença;Educação  em  Saúde 
;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.
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Indicações Bibliográficas:
1. Smith, Tanagho e Mcaninsh-Urologia-13ª Ed., Editora Guanabara Koogan, 1994.
2. Resnick e alls, Segredos em Urologia-Editora Artes Médicas, 1996.
3. Netto, Nelson Rodrigues e all. Urologia-Fundamentos para o Clínico, Editora Sarvier, 2001.
4. Netto, Nelson Rodrigues-Urologia, Editora Rocca, 1986.
5. CINTRA DO PRADO et alls. Atualização Terapêutica 2001. 20ª edição – Ed. Artes Médicas, 2001.
Indicações Bibliográficas:
1. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
2. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
3. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
4. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
5. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.

Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA MÉDICO CLÍNICO GERAL E CLÍNICO GERAL PLANTONISTA:  Antibioticoterapia. Anemias. Hipertensão arterial. Diabetes. 
Parasitoses  Intestinais.  Esquistossomose.  Cefaléias.  Febre  de  origem  indeterminada.  Diarréias.  Úlcera  péptica.  Hepatite.  Hipertireoidismo. 
Hipotireoidismo.   Insuficiência  cardíaca.  Alcoolismo.  Doenças  sexualmente transmissíveis.  Cardipoatia  isquêmica.  Arritmias cardíacas.   Doença 
pulmonar obstrutiva crônica. Dor toráxica. Dor lombar. Ansiedade. Asma brônquica. Pneumonias. Tuberculose. Hanseníase. Aids. Leishmaniose. 
Infecção urinária. Enfermidades bucais. Epilepsia. Febre reumática. Artrites. Acidentes por animais peçonhentos. Micoses superficiais. Obesidade. 
Dislipidemias.  Infarto  agudo  do  Miocárdio.  Edema  agudo  do  Pulmão.  Tromboembolismo  Pulmonar.  MEDICINA GERAL  PARA  TODOS  OS 
CARGOS: -  Cardiologia:  hipertensão arterial;  -  Dermatologia:  infecções e neoplasias cutâneas,  doenças auto-imunes que acometem a pele e 
anexos;  -  Distúrbios  hedroeletrolíticos  e  ácidos-básicos;  -  Estado  de  inconsciência;  -  Hematologia:  anemias  carenciais,  anemias  hemolíticas, 
leucoses; - Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-rábica; - Intoxicação e envenenamento; - Noções gerais de 
Epidemiologia  das  doenças  infecto-contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia  nervosa,  bulimia,  desnutrição;  -  Pneumologia:  infecções  e 
neoplasias; - Queimaduras;  CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de 
saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual,  medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. 
Noções  de  higiene  social,  sanitária  e  mental.  Planejamento  e  atenção  coletiva;.  Controle  do  processo  saúde/doença;Educação  em  Saúde 
;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.
Indicações Bibliográficas
1. BENNETT, J.C., PLUM, F. Cecil - Tratado de Medicina Interna. 20ª ed., v.1-2 - Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 1997.
2. ISSELBACHER, K.J., BRAUNWALD, E., WILSON, J.B., FAUCI, A.S., KASPER, D.L.  Harrisson – Medicina Interna.  13º ed.,  v. 1-2 – Colonia 
Atlampa/México: Nueva Editorial Interamericana, 1995.
3. GOLDBERGER, E. Alterações do equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico. 7ª ed. Rio de Janeiro; Editora Guanabara Koogan,1988.
4. GUS, I. Eletrocardiografia - o normal e o patológico. Noções básicas de vectocardiografia. 2ª ed. São Paulo: Fundo Editorial Byk, 1997.
5. KNOBEL, E. Condutas no paciente grave. São Paulo: Editora Atheneu, 1994.
6. CINTRA DO PRADO et alls. Atualização Terapêutica 2001. 20ª edição – Ed. Artes Médicas, 2001.
Indicações Bibliográficas:
1. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
2. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
3. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
4. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
5. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.

Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA MÉDICO DERMATOLOGISTA:  Hanseníase: Epidemiologia, diagnóstico - formas clínicas, diagnóstico diferencial, controle e 
tratamento, estados reacionais,  prevenção de incapacidades, critérios para alta.  Vigilância de contatos, Leischmaniose Tegumentar  Americana: 
Epidemiologia.  Diagnóstico  clínico.  Diagnóstico  laboratorial.  Diagnóstico  diferencial.  Tratamento.  Medidas  gerais  de  controle.  Pênfico  poliáceo 
endêmico: Diagnóstico - formas clínicas. Diagnóstico diferencial. Sífilis: congênita e adquirida. Diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Tratamento e 
profilaxia. Doenças sexualmente transmissíveis: Gonorréia, cancro mole, linfogranuloma venéreo, donovanose. Uretrites não gonóxicas. Herpes 
simples  genital.  Aids.  Diagnóstico.  Diagnóstico  diferencial.  Diagnóstico  laboratorial.  Tratamento.  Micoses  superficiais-dermatofiloses.  Pitiríase 
versicolor. MEDICINA GERAL PARA TODOS OS CARGOS: - Cardiologia: hipertensão arterial; - Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, 
doenças auto-imunes que acometem a pele e anexos;  -  Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-básicos;  -  Estado de inconsciência;  -  Hematologia: 
anemias  carenciais,  anemias  hemolíticas,  leucoses;  -  Infectologia:  doenças  sexualmente  transmissíveis,  vacinação,  profilaxia  anti-rábica;  - 
Intoxicação e envenenamento;  -  Noções gerais de Epidemiologia das doenças infecto-contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia nervosa, 
bulimia, desnutrição;  -  Pneumologia:  infecções e neoplasias;  -  Queimaduras;   CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA -  Noções básicas de 
vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e 
tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária e mental. Planejamento e atenção coletiva;. Controle do 
processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.
.
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Indicações Bibliográficas:
1. CHAMPION RH, BURTON RL, EBLING FJG. Rook/Wilkison/Ebling Textbook of Dermatology, Blackwell Scientific Publications, 5 th Edition, 1992.
2. MACHADO PINTO J. Doenças Infecciosas com Manifestações Dermatológicas, Editora Medsi, 1994.
3. Ministério da Saúde. Manual de Hanseníase. 
4. Ministério da Saúde. Manual de Leishmaniose.
5. SAMPAIO SAP,  RIVITTI EA. Dermatologia Básica, 1999.
6. TALHARI S, NEVES RG. Dermatologia Tropical, Editora Medsi, 1995.
Indicações Bibliográficas:
1. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
2. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
3. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
4. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
5. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.

Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA  PARA  MÉDICO  ENDOCRINOLOGISTA: -  Endocrinologia  Básica;  1-  Coceitos  básicos  de  endocrinologia.  2-  Anatomia  e 
morfofisiologia das glândulas endócrinas. 3- Bioquímica e fisiologia da síntese, liberação, transporte e mecanismos de ação dos hormônios em 
geral.  4-  Atualidades  em  endocrinologia.  -  Endocrinologia  Clínica  Neuroendocrinologia:  1-  Distúrbios  da  síntese  de  prolactina  / 
Hiperprolactinemia.  2-  Acromegalia.  3-  Adenomas  hipofisários  clinicamente  não  funcionantes.  4-  Diabetes  Insípido.  -  Crescimento  e 
Desenvolvimento:  5- Manuseio da criança com baixa estatura.  6-  Puberdade Precoce.  7-  Puberdade Retardada.  Tireóide:  8- Diagnóstico e 
tratamento dos nódulos tireoidianos. 9- Diagnóstico e tratamento das neoplasias da tireóide. 10- Diagnóstico e tratamento do hipotireoidismo. 11- 
Diagnóstico e tratamento da Doença de Graves. 12- Manuseio da oftalmopatia de Graves. 13- Diagnóstico e tratamento do Bócio nodular tóxico 14-  
Diagnóstico e tratamento da disfunção tireoidiana subclínica 15- Diagnóstico e tratamento das tireoidites. 16- Emergências em endocrinologia da  
tireóide.  Adrenais:  17-  Massas  adrenais  de  descoberta  acidental.  18-  Diagnóstico  e  tratamento  da  insuficiência  adrenocortical  crônica.  19- 
Síndrome de Cushing – diagnósticos diferenciais. 20- Tratamento da Síndrome de Cushing. 21- Diagnóstico e tratamento do Feocromocitoma. 22- 
Diagnóstico e tratamento  do Hiperaldosteronismo primário.  23-  Diagnóstico  e tratamento da Hiperplasia adrenal  congênita.  24-  Distúrbios  dos 
andrógenos  adrenais.  -  Aparelho  Reprodutor  e  Gônadas:  25-  Anormalidades  da  diferenciação  sexual.  26-  Diagnóstico  e  tratamento  da 
Ginecomastia. 27- Disfunção erétil e infertilidade masculina. 28- Tratamentos endócrinos das patologias da próstata. 29- Patologias do ovário e  
endométrio.  30-  Climatério.  31- Hisurtismo.  - Pâncreas Endócrino:  32-  Diabetes Mellitus  – Novos critérios de classificação e diagnóstico. 33- 
Tratamento  dietético  e  farmacológico  das  diferentes  formas  de  Diabetes  Mellitus.  34-  Diagnóstico  e  tratamento  da  Hipertensão  Arterial  em 
diabéticos.  35-  Diabetes  Mellitus  e gestação.  36- Emergências relacionadas  ao  Diabetes Mellitus.  37- Diagnóstico e tratamento  da nefropatia 
diabética.  38-  Diagnóstico  e  tratamento  da  neuropatia  diabética.  39-  Diagnóstico  e  tratamento  da  retinopatia  diabética.  40-  Condutas  no  pé 
diabético. 41- Cirurgias no diabético. 42- Investigação diagnóstica da hipoglicemia.  - Dislipidemia e Obesidade: 43- Diagnóstico e tratamento das 
dislipidemias.  44-  Diagnóstico  e  tratamento  da  hipertrigliceridemia.  45-  Diagnóstico  e  tratamento  da  hipercolesterolemia.  46-  Diagnóstico  e 
tratamento da obesidade. - Doenças Osteometabólicas: 47- Diagnóstico e tratamento do hiperparatireoidismo primário. 48- Hipoparatireoidismo – 
causas, diagnóstico e tratamento. 49- Manuseio da Osteoporose. Outros tópicos em Endocrinologia: 50- Peptídeos regulatórios do intestino. 51- 
Manifestações  endócrinas  de  neoplasias  malignas.  52-  Síndromes  envolvendo  múltiplas  glândulas  endócrinas.  53-  Endocrinologia  geriátrica. 
MEDICINA GERAL PARA TODOS OS CARGOS: -  Cardiologia: hipertensão arterial;  -  Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, doenças 
auto-imunes que acometem a pele e anexos;  -  Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-básicos;  -  Estado de inconsciência;  -  Hematologia: anemias 
carenciais,  anemias hemolíticas,  leucoses;  -  Infectologia:  doenças sexualmente transmissíveis,  vacinação,  profilaxia anti-rábica;  -  Intoxicação e 
envenenamento;  -  Noções  gerais  de  Epidemiologia  das  doenças  infecto-contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia  nervosa,  bulimia, 
desnutrição;  -  Pneumologia: infecções e neoplasias;  -  Queimaduras;   CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA -  Noções básicas de vigilância 
epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento.  
Distritos  sanitários  enfoque estratégico.  Noções de higiene social,  sanitária e mental.  Planejamento e atenção coletiva;.  Controle do processo  
saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.
.
Indicações Bibliográficas:
1. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
2. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
3. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
4. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
5. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.

Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA:  Exames complementares  invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro  na  prática 
clínica diária. Emergências clínicas e cirúrgicas. Ética e legislação profissional. Relação médico-paciente. Mecanismos de ação e efeitos colaterais  
dos  antibióticos,  corticóides  e  anti-hipertensivos.  Controle  de  infecções  hospitalares.  Doença  do Refluxo gastroesofágico  (DRGE).  Câncer  de 
Esôfago.  Gastrites.  Úlcera  Péptica  Gaserodunodenal.  Câncer  Gástrico.  Hemorragia  Digestiva  alta  e  baixa.  Diarréias  Agudas  e  Crônicas. 
Parasitoses. Doença de Crohn. Retocolite Ulcerativa. Síndrome do Cólon Irritável. Doença Diverticular dos Cólons. Tumores Colorretais. Hepatite  
Aguda  e  Crônica.  Cirrose Hepática.  Típado  e  Drogas.  Hepatite  Aguda  Fulminantes.  Litíase  Biliar.  Colecistite.  Pancreatite  Aguda.  Pancreatite  
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Crônica. Câncer de Pâncreas. Aparelho Digestivo e AIDS. MEDICINA GERAL PARA TODOS OS CARGOS: - Cardiologia: hipertensão arterial;  - 
Dermatologia:  infecções e neoplasias cutâneas, doenças auto-imunes que acometem a pele e anexos;  -  Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-
básicos;  -  Estado  de  inconsciência;  -  Hematologia:  anemias  carenciais,  anemias  hemolíticas,  leucoses;  -  Infectologia:  doenças  sexualmente 
transmissíveis,  vacinação,  profilaxia  anti-rábica;  -  Intoxicação  e  envenenamento;  -  Noções  gerais  de  Epidemiologia  das  doenças  infecto-
contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia  nervosa,  bulimia,  desnutrição;  -  Pneumologia:  infecções  e  neoplasias;  -  Queimaduras; 
CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. 
Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária 
e mental. Planejamento e atenção coletiva;. Controle do processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil  
2003.

Indicações Bibliográficas:
1. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
2. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
3. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
4. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
5. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.

Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA  PARA  MÉDICO  GERIATRA:  Exames  complementares  invasivos  e  não-invasivos  de  uso  corriqueiro  na  prática  clínica  diária. 
Emergências  clínicas  e  cirúrgicas.  Ética  e  legislação  profissional.  Relação  médico-paciente.  Mecanismos  de  ação  e  efeitos  colaterais  dos 
antibióticos,  corticóides  e  anti-hipertensivos.  Controle  de  infecções  hospitalares.  Princípios  da  gerontologia:  biologia  do  envelhecimento  e  da 
longevidade; genética da doença humana; longevidade e envelhecimento; arterosclerose e envelhecimento; nutrição e envelhecimento; imunologia 
do  envelhecimento;  oncologia  e  envelhecimento;  biomecânica  e  mobilidade  do  idoso;  exercício  físico  direcionado  ao  idoso;  psicologia  e 
envelhecimento;  sexualidade  e  envelhecimento;  a  epidemiologia  do  envelhecimento.  Sistemas  orgânicos,  doenças  e  envelhecimento:  pele;  
cavidade oral; visão; audição e disfunção vestibular; seios; doença coronária; doença valvar cardíaca; insuficiência cardíaca; arritmias cardíacas;  
doença vascular periférica; hipertensão arterial sistêmica; pneumonias; tuberculose; doença obstrutiva pulmonar;  nsuficiência respiratória; câncer 
de pulmão; doença renal; distúrbios ginecológicos; distúrbios prostáticos; infecções do trato urinário; distúrbios esofágicos; distúrbios no estômago e 
duodeno; distúrbios hepatobiliares e pancreáticos; distúrbios de cólon; anemia; distúrbios hemorrágicos e trombóticos; linfoma; doença de Hodgkin 
e mieloma múltiplo; doenças da tireóide; diabetes mellitus; dislipidemias; osteosporose e osteomalácia; hiperparatireoidismo e doença de Paget;  
polimialgia reumática; miosite inflamatória idiopática; artrite reumatóide; osteortrites; gota; bursite; tendinites e dores nas costas; delírio; acidente 
vascular cerebral; doença de Alzheimer; doença de Parkinson; depressão; alterações do estado mental; distúrbio do sono; distúrbios do balanço 
hidro-eletrolítico  e da regulação da temperatura  corporal;  causas  de infecções;  causas  de desnutrição;  tontura  e síncope;  quedas  e fraturas; 
disfunção erétil; incontinência.  MEDICINA GERAL PARA TODOS OS CARGOS: -  Cardiologia: hipertensão arterial;  -  Dermatologia: infecções e 
neoplasias  cutâneas,  doenças  auto-imunes  que  acometem  a  pele  e  anexos;  -  Distúrbios  hedroeletrolíticos  e  ácidos-básicos;  -  Estado  de 
inconsciência;  -  Hematologia: anemias carenciais, anemias hemolíticas, leucoses;  -  Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, 
profilaxia anti-rábica; - Intoxicação e envenenamento; - Noções gerais de Epidemiologia das doenças infecto-contagiosas; - Nutrologia: obesidade, 
anorexia nervosa, bulimia, desnutrição; - Pneumologia: infecções e neoplasias; - Queimaduras; CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções 
básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de 
controle e tratamento.  Distritos sanitários  enfoque estratégico. Noções de higiene social,  sanitária e mental.  Planejamento e atenção coletiva;.  
Controle do processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.
.
Indicações Bibliográficas:
1. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
2. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
3. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
4. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
5. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.

Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA MÉDICO GINECOLOGISTA: GINECOLOGIA: Incontinência urinária de esforço. Neoplasias ovarianas. Doenças sexualmente 
transmissíveis. Endometriose. Doença inflamatória pélvica. Hemorragias ginecológicas. Prolapso uterino. Endocrinologia ginecológica. Neoplasias 
uterinas. Climantério. OBSTETRÍCIA: Hemorragia do 1º/3º trimestre da gravidez. Gravidez ectópica. Diagnóstico de gravidez. Toxemia da gravidez. 
Hipertensão arterial associada à gravidez. Trabalho de parto (Fisiologia). Infecção puerperal. Gravidez múltipla. MEDICINA GERAL PARA TODOS 
OS CARGOS: - Cardiologia: hipertensão arterial;  - Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, doenças auto-imunes que acometem a pele e 
anexos;  -  Distúrbios  hedroeletrolíticos  e  ácidos-básicos;  -  Estado  de  inconsciência;  -  Hematologia:  anemias  carenciais,  anemias  hemolíticas, 
leucoses; - Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-rábica; - Intoxicação e envenenamento; - Noções gerais de 
Epidemiologia  das  doenças  infecto-contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia  nervosa,  bulimia,  desnutrição;  -  Pneumologia:  infecções  e 
neoplasias; - Queimaduras;  CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de 
saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual,  medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. 
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Noções  de  higiene  social,  sanitária  e  mental.  Planejamento  e  atenção  coletiva;.  Controle  do  processo  saúde/doença;Educação  em  Saúde 
;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.

Indicações Bibliográficas:
1. Tratado de Ginecologia. Sebastião Piato Ed. Artes Médicas.
2. Rotinas em Ginecologia. Fernando de Freitas e alls.  Ed. Artes Médicas.
3. Rotinas em Obstetrícia. Fernando de Freitas e alls. Ed. Artes Médicas.
4. Noções de Obstetrícia. Mário Dias Corrrea. Cooperativa e Editora de Cultura Médica.
5. CINTRA DO PRADO et alls. Atualização Terapêutica 2001. 20ª edição – Ed. Artes Médicas, 2001.
6. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
7. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
8. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
9. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
10. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.

Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA MÉDICO HEMATOLOGISTA: Hematopoese e Fatores de Crescimento Hematopoéticos, Enfoque sobre Anemias, O Esfregaço 
de  Sangue  Periférico,  Abordagem  ao  Paciente  com  Hemorragia  e  Trombose,  Leucopenia  e  Leucocitose,  Abordagem  ao  Paciente  com 
Linfadenopatia  e  Esplenomegalia,  Medicina  da  Transfusão,  Transplante  de  Células  Primordiais  Hematopoéticas,  Anemias  Microcíticas  e 
Hipocrômicas,  Hemoglobinopatias:  As  Talassemias,  Anemias  Hemolíticas  Auto-imunes  e  Intravasculares,  Anemias  Hemolíticas:  Defeitos  da 
Membrana  e  do  Metabolismo  dos  Eritrócitos,  Anemia  Falciforme  e  Hemoglobinopatias  Associadas,  Hemoglobinopatias:  Metemoglobinemias,  
Policitemias  e  Hemoglobinas  Instáveis,  Anemias  Normocrômicas  e  Normocíticas  Nãohemolíticas,  Anemia  Aplástica  e  Distúrbios  Correlatos, 
Anemias  Megaloblásticas,  Policitemia  Vera  e  Distúrbios  Relacionados,  Distúrbios  Hemorrágicos:  Anormalidades  das  Funções  Plaquetárias  e  
Vasculares, Distúrbios Hemorrágicos: Deficiências dos Fatores da Coagulação, Distúrbios Hemorrágicos: Coagulação Intravascular Disseminada, 
Insuficiência  Hepática  e  Deficiência  da  Vitamina  K,  Distúrbios  Trombóticos:  Estados  Hipercoagulabilidade,  Distúrbios  da  Função  Fagocitária, 
Síndrome Mielodisplásica, Distúrbios Mieloproliferativos Crônicos: Trombocitopenia Essencial e Mielofibrose com Metaplasia Mielóide, Síndromes 
Eosinofílicas MEDICINA GERAL: -  Cardiologia: hipertensão arterial;  -  Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, doenças auto-imunes que 
acometem a pele e anexos; - Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-básicos; - Estado de inconsciência; - Hematologia: anemias carenciais, anemias 
hemolíticas,  leucoses;  -  Infectologia:  doenças  sexualmente  transmissíveis,  vacinação,  profilaxia  anti-rábica;  -  Intoxicação e envenenamento;  - 
Noções gerais de Epidemiologia das doenças infecto-contagiosas; - Nutrologia: obesidade, anorexia nervosa, bulimia, desnutrição; - Pneumologia: 
infecções e neoplasias;  -  Queimaduras;  CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA -  Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. 
Indicadores de saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque 
estratégico. Noções de higiene social, sanitária e mental.  Planejamento e atenção coletiva;.  Controle do processo saúde/doença;Educação em 
Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.

Indicações Bibliográficas:
-Cecil Tratado de Medicina Interna - 22ª Ed. 2 Vol. Autor: Goldman, Ausiello Editora: Elsevier
ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
MENDES, Eugênio Vilaça.  Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA  MÉDICO INFECTOLOGISTA:  1 Doenças  virais:  AIDS/HIV;  dengue;  febre  amarela;  hepatite;  outras  viroses.  2  Doenças 
bacterianas:  meningites;  tuberculose;  hanseníase;  outras  doenças  bacterianas.  3 Doenças fúngicas:  paracoccidioidomicose;  outras  micoses.  4 
Protozooses:  doença  de  Chagas;  calazar;  leishimaniose  cutâneo  mucosa;  malária;  toxoplasmose;  outras  protozooses.  5  Helmintíases: 
esquistossomose;  parasitoses  intestinais;  outras  helmintíases.  Infecção  hospitalar.  Outras  doenças.  MEDICINA  GERAL  PARA  TODOS  OS 
CARGOS: -  Cardiologia:  hipertensão arterial;  -  Dermatologia:  infecções e neoplasias cutâneas,  doenças auto-imunes que acometem a pele e 
anexos;  -  Distúrbios  hedroeletrolíticos  e  ácidos-básicos;  -  Estado  de  inconsciência;  -  Hematologia:  anemias  carenciais,  anemias  hemolíticas, 
leucoses; - Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-rábica; - Intoxicação e envenenamento; - Noções gerais de 
Epidemiologia  das  doenças  infecto-contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia  nervosa,  bulimia,  desnutrição;  -  Pneumologia:  infecções  e 
neoplasias;  -  Queimaduras;   CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA -  Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. 
Indicadores de saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Distritos 
sanitários  enfoque  estratégico.  Noções  de  higiene  social,  sanitária  e  mental.  Planejamento  e  atenção  coletiva;.  Controle  do 
processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.
Indicações Bibliográficas:
1. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
2. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
3. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
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4. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
5. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.

Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA MÉDICO MASTOLOGISTA:
Anatomia e fisiologia da mama. anatomia e fisiologia dos órgãos e glândulas associadas à mama. Métodos diagnósticos em mastologia (exame  
clínico anatomopatológicos, exames por imagens). Doenças benignas da mama (displasias mamárias, processos infecciosos). Doenças malignas 
da mama (Câncer  Mamário).  Tratamento  cirúrgico do câncer  mamário.  Tratamento  conservador  do  câncer  mamário.  Tratamento  coadjuvante 
(Quimioterapia  e  Radioterapia).  Aleitamento  materno.  Prevenção  do  câncer  de  mama.  MEDICINA GERAL  PARA  TODOS OS  CARGOS:  - 
Cardiologia:  hipertensão  arterial;  -  Dermatologia:  infecções  e  neoplasias  cutâneas,  doenças  auto-imunes  que  acometem  a pele  e  anexos;  - 
Distúrbios hedroeletrolíticos  e ácidos-básicos;  -  Estado de inconsciência;  -  Hematologia:  anemias  carenciais,  anemias hemolíticas,  leucoses;  - 
Infectologia:  doenças  sexualmente  transmissíveis,  vacinação,  profilaxia  anti-rábica;  -  Intoxicação  e  envenenamento;  -  Noções  gerais  de 
Epidemiologia  das  doenças  infecto-contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia  nervosa,  bulimia,  desnutrição;  -  Pneumologia:  infecções  e 
neoplasias; - Queimaduras;  CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de 
saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual,  medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. 
Noções  de  higiene  social,  sanitária  e  mental.  Planejamento  e  atenção  coletiva;.  Controle  do  processo  saúde/doença;Educação  em  Saúde 
;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.

Indicações Bibliográficas:
1. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
2. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
3. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
4. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
5. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.

Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA  PARA  MÉDICO  DO  TRABALHO:  Doenças  profissionais  (pneumoconioses,  mielopatias  ocupacionais,  saturnismo  e  outras 
intoxicações por metais, por agrotóxicos, patologias causadas pelo ruído, lesões por esforços repetitivos, dermatoses ocupacionais). Psicopatologia 
do trabalho.  Trabalho e desgaste operário.  Comunicação de acidente de trabalho:  fundamentação legal  e usos possíveis.  Legislação:  tópicos  
específicos de saúde do trabalhador (Portaria 3214/Mtb, Leis 8.080, 8.212 e 8.213). Vigilância em ambiente de trabalho. Processo saúde-doença e 
trabalho. Estruturação de serviços de saúde do trabalhador a nível municipal. Epidemiologia e Saúde do trabalhador.  MEDICINA GERAL PARA 
TODOS OS CARGOS: - Cardiologia: hipertensão arterial; - Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, doenças auto-imunes que acometem a 
pele e anexos; - Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-básicos; - Estado de inconsciência; - Hematologia: anemias carenciais, anemias hemolíticas, 
leucoses; - Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-rábica; - Intoxicação e envenenamento; - Noções gerais de 
Epidemiologia  das  doenças  infecto-contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia  nervosa,  bulimia,  desnutrição;  -  Pneumologia:  infecções  e 
neoplasias; - Queimaduras;  CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de 
saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual,  medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. 
Noções  de  higiene  social,  sanitária  e  mental.  Planejamento  e  atenção  coletiva;.  Controle  do  processo  saúde/doença;Educação  em  Saúde 
;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.
.

Indicações Bibliográficas
1. ALEXADRY, Federiço Groenewold. O Problema do ruído industrial e seu controle Ed. rev. São Paulo, FUNDACENTRO. 1982.
2. ALMEIDA, Maria Celeste. C. G. de (org.). LER: diagnóstico, tratamento e prevenção: Uma Abordagem Interdisciplinar, Petrópolis: Vozes, 1995.
3. ASTETE, M.W., GIAMPAOLI, E, ZIDAN, L.N. Riscos Físicos. São Paulo, FUNDACENTRO 1983.
4. AZEVEDO, Alice Penna et al. Ruído - um problema de saúde pública . IN: ROCHA, Lys Esther (org.). Isto é trabalho de gente? : vida, doença e  
trabalho no Brasil, São Paulo: Vozes, 1993.
5. CODO, Wanderley, ALMEIDA, Maria Celeste C.G. (org. LER: diagnóstico. Tratamento e prevenção: uma abordagem interdisciplinar, Petrópolis.: 
Vozes, 1995.
6. COUTO, Hudson de Araújo; Santino, Edoardo. Audiometrias Ocupacionais, ERGO Editora. Belo Horizonte, 1995.
7. COUTO, Hudson de Araújo. Ergonomia Aplicada ao Trabalho: Manual de Máquina Humana, ERGO Editora. Belo Horizonte, 1995.
8. COUTO, Hudson de Araújo, Medidas simples para reduzir a tenossinovite (LER) nas empresas, Revista CIPA, São Paulo, abr, 1995.
9. COUTO, Hudson de Araújo. Fisiologia do trabalho aplicada, Belo Horizonte: Ibérica, 1978.
10. DEJOURS, Christophe - Abdoucheli, Elisabeth - Iayet, Christian. Psicodinâmica do Trabalho. Ed. Atlas, SP, 1994.
11. DEJOURS, Chistophe. A Loucura do Trabalho: Estudo de Psicopatologia do Trabalho.  Trad. Ana Isabel Paraguay, Lúcia Leal Ferreira. 3ª ed. 
São Paulo: Cortez Oboré, 1988.
12. FISCHER, Frida Marina, GOMES, Jorge da Rocha, COLACIOPPO, Sérgio (org.). Tópicos de saúde do trabalhador. São Paulo: Hucitec, 1989.
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13. KULCSAR NETO, Francisco et alii Sílica - Manual do Trabalhador. São Paulo, FUNDACENTRO, 1992.
14.  LEITE,  Edna  Maria  Alvarez;  Siqueira,  Maria  Elisa  Pereira  B.  de;  Couto,  Hudson  de  Araújo.  Guia  Prático  -  Monitorização  Biológica  de 
Trabalhadores Expostos à Substâncias Químicas, ERGO Editora. Belo Horizonte, 1992.
15. RIO, Rodrigo Pires do. PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - Guia Prático. Belo Horizonte, 1996.
16. SALGADO, Clóvis C. Insalubridade e Periculosidade, aspectos. 2ª Ed. São Paulo, FUNDACENTRO, 1981.
17. SÜSSEKIND, Arnaldo. Convenções da OIT. São Paulo: Ltr Edit, 1994.
18. VIEIRA, S. I. Medicina Básica do Trabalho. Curitiba, Genesis, 1994.
19. MENDES, René (org.). Patologia do Trabalho. Rio de Janeiro: Atheneu, 1995.
20. OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção Jurídica à Saúde do Trabalhador. 1ª Edição, Ed. Ltr. Belo Horizonte, 1996.
21. RAMAZZÍNI, Bernardino. As doenças dos trabalhadores, São Paulo; Fundacentro, 1992.
22. Segurança e Medicina do Trabalho, São Paulo: Ed. Atlas, 1997.
23. ASSUNÇÃO, Ada Ávila, Et al, Manual de rotinas: ambulatório de doenças profissionais, Belo Horizonte: Impressa Universitária da UFMG, 1992.
24. Lei nº 6.514,  de 22 dezembro de 1997; Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978; Normas 
Regulamentadoras Rurais (NRR) aprovadas pela  Portaria nº 3.067, de 12 de Abril de 1.988.
25. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
26. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
27. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
28. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
29. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.

Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA  MÉDICO NEUROLOGISTA DE ADULTOS:  Doenças  Vasculares  Cerebrais.  Síndromes  Radiculares.  Cefaléia.  Epilepsia. 
Síndromes Extra Priramidais.  Neuropatias  Periféricas e Cranianas.  Hidrocefalia.  Lesões Expansivas Intracranianas.  Doenças Degenerativas do 
Sistema  Nervoso  Central.  Doenças  Neuromusculares.  Neurocisticercose.  MEDICINA  GERAL  PARA  TODOS  OS  CARGOS:  -  Cardiologia: 
hipertensão  arterial;  -  Dermatologia:  infecções  e  neoplasias  cutâneas,  doenças  auto-imunes  que  acometem  a  pele  e  anexos;  -  Distúrbios 
hedroeletrolíticos e ácidos-básicos;  -  Estado de inconsciência;  -  Hematologia: anemias carenciais, anemias hemolíticas, leucoses;  -  Infectologia: 
doenças  sexualmente transmissíveis,  vacinação,  profilaxia anti-rábica;  -  Intoxicação e envenenamento;  -  Noções  gerais  de Epidemiologia das 
doenças  infecto-contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia  nervosa,  bulimia,  desnutrição;  -  Pneumologia:  infecções  e  neoplasias;  - 
Queimaduras; CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema 
de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene 
social,  sanitária  e  mental.  Planejamento  e  atenção  coletiva;.  Controle  do  processo  saúde/doença;Educação  em  Saúde  ;Levantamento 
Epidemiológico/ SB Brasil 2003.
Indicações Bibliográficas:
1. Adm’s. Tratado de Neurologia. 6ª edição, 1993.
2. Wilson Silva. Cefaléia. Diagnóstico e Tratamento
3. Fustinoni. Semiologia do Sistema Nervoso. 10ª ed. 1978.
4. Paul W. Brazis. Localization in clinical Neurolog. 2ª ed. 1990.
5. CINTRA DO PRADO et alls. Atualização Terapêutica 2001. 20ª edição – Ed. Artes Médicas, 2001.
6. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
7. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
8. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
9. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
10. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.

Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA MÉDICO OFTALMOLOGISTA: Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária.  
Emergências  clínicas  e  cirúrgicas.  Ética  e  legislação  profissional.  Relação  médico-paciente.  Mecanismos  de  ação  e  efeitos  colaterais  dos 
antibióticos,  corticóides  e  anti-hipertensivos.  Controle  de  infecções  hospitalares.  Anatomia  e  embriologia  do  globo  ocular  e  da  órbita.  
Desenvolvimento visual. Vias ópticas visuais e campos visuais. Exame ocular da criança. Traumatismo ocular e corpos estranhos. Retinopatia da 
prematuridade. Glaucoma congênito. Acuidade visual e vícios da refração ocular. Patologias do cristalino e tratamento. Semiologia e tratamento das  
patologias de motilidade ocular. Pressão intraocular e hidrodinâmica do humor aquoso. Semiologia e patologias do sistema lacrimal e tratamento.  
Patologias do corpo vítreo e da retina e tratamento. Afecções da conjuntiva e pálpebras mais freqüentes. Retinoblastoma. Alterações oculares na 
hipovitaminose.  MEDICINA GERAL  PARA TODOS OS CARGOS:  -  Cardiologia:  hipertensão arterial;  -  Dermatologia:  infecções  e neoplasias 
cutâneas,  doenças auto-imunes que acometem a pele e anexos;  -  Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-básicos;  -  Estado de inconsciência;  - 
Hematologia:  anemias carenciais, anemias hemolíticas, leucoses;  -  Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-
rábica;  -  Intoxicação e envenenamento;  -  Noções gerais de Epidemiologia das doenças infecto-contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia 
nervosa, bulimia, desnutrição; - Pneumologia: infecções e neoplasias; - Queimaduras;  CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas 
de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e  
tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária e mental. Planejamento e atenção coletiva;. Controle do 
processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.
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Indicações Bibliográficas:
1. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
2. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
3. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
4. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
5. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.

Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA MÉDICO ORTOPEDISTA: Condições associadas à postura. Lombalgias. Tumores Ósseos. Osteoartrose. Patologias do joelho. 
Lesões meníscais e dos ligamentos do joelho. Lesões Neurológicas. Lesões Ósteo-Metabólicas. Neoplasias. Fraturas em  geral. Patologias do pé. 
Patologias do ombro. Osteomielite. Exame do paciente ortopédico. Exames complementares  em ortopedia. MEDICINA GERAL PARA TODOS OS 
CARGOS: -  Cardiologia:  hipertensão arterial;  -  Dermatologia:  infecções e neoplasias cutâneas,  doenças auto-imunes que acometem a pele e 
anexos;  -  Distúrbios  hedroeletrolíticos  e  ácidos-básicos;  -  Estado  de  inconsciência;  -  Hematologia:  anemias  carenciais,  anemias  hemolíticas, 
leucoses; - Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-rábica; - Intoxicação e envenenamento; - Noções gerais de 
Epidemiologia  das  doenças  infecto-contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia  nervosa,  bulimia,  desnutrição;  -  Pneumologia:  infecções  e 
neoplasias; - Queimaduras;  CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de 
saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual,  medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. 
Noções  de  higiene  social,  sanitária  e  mental.  Planejamento  e  atenção  coletiva;.  Controle  do  processo  saúde/doença;Educação  em  Saúde 
;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.
Indicações Bibliográficas: 
1.  Robert B. Salter.  Distúrbios e lesões do sistema musculo-esquelético. 2º edição. 
2. Orthopaedics. Campbell’s Operative. Ligth edition. vol. 1, 2, 3 e 4
3. Fraturas e Traumatismos das Articulações. Watson – Jones.
4. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
5. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
6. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
7. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
8. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.

Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA: Otologia: Anatomia e fisiologia aplicada do órgão de audição e equilíbrio; Doenças 
Infecciosas do ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno e labirinto. Complicações infecciosas otogênicas. Fraturas do osso temporal. Tumores 
do Ouvido Médio, ouvido interno, nervo facial e nervo vestíbulo – coclear. Rinologia (nariz e seios para nasais): Anatomia e fisiologia aplicada. 
Doenças infecciosas  do nariz e dos seios para nasais.  Complicações infecciosas do nariz  e dos seios para nasais.  Epistaxe.  Trauma nasal.  
Tumores do nariz e dos seios para nasais. Faringolaringologia: Anatomia e fisiologia aplicada. Imuonologia do Anel Linfático de Waldayes. Doenças  
Infecciosas e congênitas da faringe e laringe. Trauma. Tumores da boca, faringe e laringe. Anatomia humana. Fisiologia do aparelho digistivo.  
Fisiopatologia das doenças abdominais. Clínica cirúrgica. Avaliação do pré e pós operatório. Cirurgia ambulatorial. Abdome agudo. Traumatologia.  
MEDICINA GERAL: -  Cardiologia: hipertensão arterial;  -  Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, doenças auto-imunes que acometem a 
pele e anexos; - Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-básicos; - Estado de inconsciência; - Hematologia: anemias carenciais, anemias hemolíticas, 
leucoses; - Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-rábica; - Intoxicação e envenenamento; - Noções gerais de 
Epidemiologia  das  doenças  infecto-contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia  nervosa,  bulimia,  desnutrição;  -  Pneumologia:  infecções  e 
neoplasias; - Queimaduras;  CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de 
saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual,  medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. 
Noções  de  higiene  social,  sanitária  e  mental.  Planejamento  e  atenção  coletiva;.  Controle  do  processo  saúde/doença;Educação  em  Saúde 
;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.
Indicações Bibliográficas:
LOPES FILHO, Otacílio Tratado de Otorrinolaringologia, editora Roca, 1994.
HUNGRIA, Hélio Manual de Otorrinolaringologia – 5ª edição.
MINILI, A; Bento, RF; Butugan, O. Otorrinolaringologia – Clínica e Cirúrgica. Editora Atheneu – 1993.
Otorrinolaringologia Prática. Diagnóstico e Tratamento. 2ª edição, Editora Revinter.
Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, Órgão Oficial da SBORL. Últimos dois anos.
CINTRA DO PRADO et alls. Atualização Terapêutica 2001. 20ª edição – Ed. Artes Médicas, 2001.
ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
MENDES, Eugênio Vilaça.  Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.
Outros livros que abrangem o programa proposto
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ESPECÍFICA PARA MÉDICO PEDIATRA E PEDIATRA (PLANTONISTA):  Crescimento e desenvolvimento.  Vacinações. Aleitamento materno. 
Alimentação  da  criança.  Desnutrição.  Vitaminas  e  minerais.  Obesidade.  Dor  abdominal.  Diagnóstico  diferencial  das  adenomegalias  e  das  
hepatoesplenomeagalias. Cuidados com o recém –nascido. Principais doenças do recém-nascido. A criança com malformação. Erros inatos do 
metabolismo.  Constipação  intestinal.  Diarréias.  Distúrbios  hidroeletrolíticos.  Parasitose  intestinais.  Hepatopatias  agudas  e  crônicas.  Colestase 
neonatal.  Distúrbios da notilidade do aparelho digestivo. Afecções respiratórias  agudas,  crônicas e recorrentes.  Asmas. Tuberculoses.  Donças 
exatemáticas.  Infecções do sistema nervoso central.  Síndrome da imunodeficiência  adquirida.  Infecções do sistema urinário.  Glomerulopatias 
agudas e crônicas. Síndrome nefrótica. Insuficiência renal aguda e crônica. Cardiopastias congênitas . Febre reumática. Insuficiência cardíaca.  
Endocardites. Hipertensão arterial. Anemias. Diabetes  mellitus. Problemas mais comuns da glândula tireóide. Distúrbios convulsivos Problemas 
dermatológicos mais comuns.  MEDICINA GERAL PARA TODOS OS CARGOS: -  Cardiologia: hipertensão arterial;  -  Dermatologia: infecções e 
neoplasias  cutâneas,  doenças  auto-imunes  que  acometem  a  pele  e  anexos;  -  Distúrbios  hedroeletrolíticos  e  ácidos-básicos;  -  Estado  de 
inconsciência;  -  Hematologia: anemias carenciais, anemias hemolíticas, leucoses;  -  Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, 
profilaxia anti-rábica; - Intoxicação e envenenamento; - Noções gerais de Epidemiologia das doenças infecto-contagiosas; - Nutrologia: obesidade, 
anorexia nervosa, bulimia, desnutrição; - Pneumologia: infecções e neoplasias; - Queimaduras CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções 
básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de 
controle e tratamento.  Distritos sanitários  enfoque estratégico. Noções de higiene social,  sanitária e mental.  Planejamento e atenção coletiva;.  
Controle do processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.

Indicações Bibliográficas
1. LEÃO, E Correa, E.J: Viana, M.B.; Mota, J.A.C. Pediatria ambulatorial. 3ª edição. COOPMED, Belo Horizonte, 1998.
2. Behrman, R.E.: Kliegman, R.M.; Arvin, A.M. Nelson Textbook of Pediatrics. 15ª edição, W. B. Sauderns, London, 1996.
3. CINTRA DO PRADO et alls. Atualização Terapêutica 2001. 20ª edição – Ed. Artes Médicas, 2001.
4. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
5. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
6. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
7. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
8. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.

Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA MÉDICO PNEUMOLOGISTA: Dispnéia; Doença Pumonar Obstrutiva Crônica; Asma; Cor Pulmonale Crônico e Hipertensão 
Pulmonar;  Síndrome de Desconforto  Respiratório  Agudo (SRDA); Derrames Pleurais;  Brônquios Aguda;  Tuberculose Pulmonar  e Tuberculose 
Pleural;  Nódulo Pulmonar Solitário;  Câncer de Pulmão.  MEDICINA GERAL PARA TODOS OS CARGOS: -  Cardiologia:  hipertensão arterial;  - 
Dermatologia:  infecções e neoplasias cutâneas, doenças auto-imunes que acometem a pele e anexos;  -  Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-
básicos;  -  Estado  de  inconsciência;  -  Hematologia:  anemias  carenciais,  anemias  hemolíticas,  leucoses;  -  Infectologia:  doenças  sexualmente 
transmissíveis,  vacinação,  profilaxia  anti-rábica;  -  Intoxicação  e  envenenamento;  -  Noções  gerais  de  Epidemiologia  das  doenças  infecto-
contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia  nervosa,  bulimia,  desnutrição;  -  Pneumologia:  infecções  e  neoplasias;  -  Queimaduras; 
CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. 
Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária 
e mental. Planejamento e atenção coletiva;. Controle do processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil  
2003.

Indicações Bibliografia:
1. Ramos, Jairo et alls. Atualização Terapêutica, Ed. Artes Médicas, 20ª ed, 2001;
2. Silva, Luiz Carlos Correia. Condutas em Pneumologia, Vol 1 e 2, Ed. Revinter
3. Bethlem, Pneumologia, Editora Atheneu.
4. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
5. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
6. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
7. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
8. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.

Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA MÉDICO PROCTOLOGISTA: Anatomia e fisiologia do cólon, reto e ânus. Pré e pós-operatório das operações do cólon,
reto e ânus. Estomas intestinais. Doenças funcionais do cólon, reto e ânus. Doenças do ânus. Neoplasias benignas e malignas do cólon. Neoplasias 
benignas e malignas do reto. Neoplasias benignas e malignas do canal anal e pele perianal. Doenças diverticular do cólon. Colite ulcerativa. Doença 
de Chron. Doenças Sexualmente transmissíveis em coloproctologia. Manifestações coloproctológicas da AIDS. Doenças Vasculares colorretais.
Trauma e corpos estranhos colorretais. Hemorragia do cólon e do reto. Lesão actínica do cólon e do reto. Afecções do aparelho urinário e genital 
feminino com interesse em coloproctologia. Afecções do cólon, reto e ânus e recém-natos e crianças. Operações colorretais videolaparoscópica.
MEDICINA GERAL PARA TODOS OS CARGOS: -  Cardiologia: hipertensão arterial;  -  Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, doenças 
auto-imunes que acometem a pele e anexos;  -  Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-básicos;  -  Estado de inconsciência;  -  Hematologia: anemias 
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carenciais,  anemias hemolíticas,  leucoses;  -  Infectologia:  doenças sexualmente transmissíveis,  vacinação,  profilaxia anti-rábica;  -  Intoxicação e 
envenenamento;  -  Noções  gerais  de  Epidemiologia  das  doenças  infecto-contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia  nervosa,  bulimia, 
desnutrição;  -  Pneumologia: infecções e neoplasias;  -  Queimaduras;   CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA -  Noções básicas de vigilância 
epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento.  
Distritos  sanitários  enfoque estratégico.  Noções de higiene social,  sanitária e mental.  Planejamento e atenção coletiva;.  Controle do processo  
saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.
Indicações Bibliográficas:
-Endoscopia Gastrointestinal Terapêutica – SOBED – Tecmedd, SP – 2006;
-Endoscopia Digestiva Diag. E Terapêutica – SOBED – Revinter RJ – 2005;
-Gastrointestinal Endoscopy – M. Sivak – Savier, New York – 2002;
-Gastrointestinal Endoscopy – Silverstein & Tytgat – Mosby-Wolfe, London, 2001
1. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
2. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
3. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
4. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
5. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.

Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA PARA  MÉDICO PSIQUIATRA:  Exames complementares  invasivos e  não-invasivos de  uso  corriqueiro  na  prática  clínica  diária. 
Emergências  clínicas  e  cirúrgicas.  Ética  e  legislação  profissional.  Relação  médico-paciente.  Mecanismos  de  ação  e  efeitos  colaterais  dos 
antibióticos,  corticóides  e anti-hipertensivos.  Controle  de  infecções  hospitalares.  Avaliação  do desenvolvimento  neuro-psicomotor  do  paciente. 
Psicologia médica: Desenvolvimento da personalidade, Mecanismo de defesa do ego, Relação médico paciente. Distúrbio do desenvolvimento  
infantil. Distúrbio do desenvolvimento do adolescente. Deficiência mental. Autismo infantil. Neuroses, transtornos ansiosos e somatização. Fobia e 
síndrome do pânico. Esquizofrenia. Depressão. Psicose maníaco depressiva. Síndromes psico orgânicas. Distúrbios da personalidade. Suicídio e  
parassuicídio.  Alcoolismo  e  outras  drogas  psicoativas  na  infância  e  adolescência  Dependência  e  tolerância  à  drogas,  fármacos  e  tóxicos. 
Terapêutica: Psicofarmacoterapia, Psicoterapia, Iatrogenia em psicoterapia. Urgências psiquiátricas. Noções de psiquiatria Forense – interdição e 
responsabilidade criminal. Assistência psiquiátrica moderna. MEDICINA GERAL PARA TODOS OS CARGOS: - Cardiologia: hipertensão arterial; - 
Dermatologia:  infecções e neoplasias cutâneas, doenças auto-imunes que acometem a pele e anexos;  -  Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-
básicos;  -  Estado  de  inconsciência;  -  Hematologia:  anemias  carenciais,  anemias  hemolíticas,  leucoses;  -  Infectologia:  doenças  sexualmente 
transmissíveis,  vacinação,  profilaxia  anti-rábica;  -  Intoxicação  e  envenenamento;  -  Noções  gerais  de  Epidemiologia  das  doenças  infecto-
contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia  nervosa,  bulimia,  desnutrição;  -  Pneumologia:  infecções  e  neoplasias;  -  Queimaduras; 
CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. 
Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária 
e mental. Planejamento e atenção coletiva;. Controle do processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil  
2003.
Indicações Bibliográficas:
1. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
2. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
3. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
4. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
5. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.

Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA  PARA  MÉDICO  REUMATOLOGISTA:  Avaliação  do  paciente  reumático.  O  laboratório  nas  doenças  reumáticas.  Doenças 
degenerativas e metabólicas. Sindromes dolorosas regionais e sistêmicas. Doenças inflamatórias do tecido conjuntivo na infância e no adulto. 
Artropatias infecciosas. Tratamento das doenças reumáticas. MEDICINA GERAL PARA TODOS OS CARGOS: - Cardiologia: hipertensão arterial; - 
Dermatologia:  infecções e neoplasias cutâneas, doenças auto-imunes que acometem a pele e anexos;  -  Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-
básicos;  -  Estado  de  inconsciência;  -  Hematologia:  anemias  carenciais,  anemias  hemolíticas,  leucoses;  -  Infectologia:  doenças  sexualmente 
transmissíveis,  vacinação,  profilaxia  anti-rábica;  -  Intoxicação  e  envenenamento;  -  Noções  gerais  de  Epidemiologia  das  doenças  infecto-
contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia  nervosa,  bulimia,  desnutrição;  -  Pneumologia:  infecções  e  neoplasias;  -  Queimaduras; 
CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. 
Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária 
e mental. Planejamento e atenção coletiva;. Controle do processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil  
2003.
Referências Bibliográficas:
1. Moreira,Caio e all.Reumatologia-Diagnostico e Tratamento,2001,2ª edição,Editora Medsi
2. Skare,Thelma Larocca. Reumatologia - Princípios e Prática,1999-Editora Guanabara
3. Corrigan ,Brian e all.Ortopedia e Reumatologia-Duiagnostico e Tratamento, Editorial Premier.
Indicações Bibliográficas:
1. ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
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2. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
3. VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
4. Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
5. O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.

Outros livros que abrangem o programa proposto

ESPECÍFICA  PARA  MÉDICO UROLOGISTA: Anatomia  do  Trato  Geniturinário.  Exame Físico  do  Trato  Geniturinário.  Exames  Laboratoriais 
Urológicos. Infecções Inespecíficas do Trato Geniturinário.  Doenças Sexualmente Transmissíveis em Homens. Refluxo Vesicoureteral. Cálculos 
Urinários.  Infertilidade Masculina. Anatomia humana. Fisiologia do aparelho digistivo. Fisiopatologia das doenças abdominais.  Clínica cirúrgica. 
Avaliação do pré e pós operatório. Cirurgia ambulatorial. Abdome agudo. Traumatologia.  MEDICINA GERAL: - Cardiologia: hipertensão arterial; - 
Dermatologia:  infecções e neoplasias cutâneas, doenças auto-imunes que acometem a pele e anexos;  -  Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-
básicos;  -  Estado  de  inconsciência;  -  Hematologia:  anemias  carenciais,  anemias  hemolíticas,  leucoses;  -  Infectologia:  doenças  sexualmente 
transmissíveis,  vacinação,  profilaxia  anti-rábica;  -  Intoxicação  e  envenenamento;  -  Noções  gerais  de  Epidemiologia  das  doenças  infecto-
contagiosas;  -  Nutrologia:  obesidade,  anorexia  nervosa,  bulimia,  desnutrição;  -  Pneumologia:  infecções  e  neoplasias;  -  Queimaduras; 
CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. 
Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária 
e mental. Planejamento e atenção coletiva;. Controle do processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil  
2003.
Indicações Bibliográficas:
Smith, Tanagho e Mcaninsh-Urologia-13ª Ed., Editora Guanabara Koogan, 1994.
Resnick e alls, Segredos em Urologia-Editora Artes Médicas, 1996.
Netto, Nelson Rodrigues e all. Urologia-Fundamentos para o Clínico, Editora Sarvier, 2001.
Netto, Nelson Rodrigues-Urologia, Editora Rocca, 1986.
CINTRA DO PRADO et alls. Atualização Terapêutica 2001. 20ª edição – Ed. Artes Médicas, 2001.
ROUQUAYROL, M.C. Epidemiologia e Saúde. 4ª edição. Rio de Janeiro.: MED, 1993.
MENDES, Eugênio Vilaça.  Distrito sanitário: O processo social de mudança das práticas sanitárias do sistema único de saúde. Rio de Janeiro. 
Hucitec - Abrasco, 1993.
VENEJOHW, J.P e MORROW, R.M. Epidemiologia para os municípios.
Programa nacional de vigilância sanitária. 1992. Editora Hucitec. Rio de Janeiro. 1993.
O.P.S. Controle das doenças transmissíveis do homem. Washington D.C. 13º edição, 1985.
Harrison. Medicina Interna. Editora Guanabara/Coogan. 13a edição.
Outros livros que abrangem o programa proposto

ANEXO VI
                ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CARGO: AGENTE FISCAL 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho que consiste em fiscalizar,  inspecionar,  notificar,  interditar e desinterditar  estabelecimentos  

comerciais, industriais, prestadores de serviços, feirantes, ambulantes, residências etc., para cumprimento da legislação vigente.  

Também realizar procedimentos internos e externos acompanhando e conferindo processos, atendendo o público em geral.

CARGO: AUXILIAR DE DENTISTA
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho elementar, instituído de complexidade, de atendimento a paciente, em consultório dentário e 

ações de saúde coletiva sob supervisão.  O trabalho inclui:  tarefas de limpeza do consultório  e equipamentos.  Organização e 

manutenção de fichários e arquivos. Distribuição de material dentário e controle de seu consumo. Instrumentação cirúrgica. Ações 

educativas e de promoção de saúde bucal como membro da equipe multi-profissional e outras atividades previstas no padrão 

funcional de cada posto de trabalho, conforme necessidades administrativas.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS/CAPINADOR
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho de natureza simples que consiste em executar serviços de capina, limpeza e conservação de 

praças, quadras, próprios públicos e logradouros públicos, e principalmente manutenção das vias urbanas.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS/COLETOR DE LIXO
DESCRIÇÃO  SUMÁRIA: Trabalho  de  natureza  simples  que  demanda  apresentar  condições  físicas  adequadas.  Correr  

constantemente,  acompanhando  o  caminhão  caçamba.  Coletar  lixo  diariamente  seguindo  roteiro  estabelecido.  Carregar,  

descarregar, recolher, juntar, selecionar lixo, depositando-o em caminhão caçamba.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS/GARI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho de natureza simples que consiste em executar serviços de varrição, limpeza e conservação de 

praças, quadras, próprios públicos e logradouros públicos, recolhimento de lixo de varrição e principalmente manutenção das vias 

urbanas.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Consiste em realizar limpeza, manutenção e conservação de próprios públicos, executando serviços na 

cozinha, lavanderia, praças, quadras, estádio, policlínicas, zoológico, cemitérios, rodoviárias, aeroporto e outras repartições.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS DIVERSAS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho de natureza simples que consiste em executar serviços em obras diversas, como: manutenção 

de estradas, gabiões, rios. Obras ou manutenção em cemitérios, transportes em geral, executar serviços de lubrificação, limpeza, 

lavagem interna e externa de veículos automotores e máquinas etc, abastecer, engraxar e prover máquinas,indo as frentes de 

trabalho,  visando a  manutenção e conservação dos  mesmos.  Executar  serviços  de  montagem e desmontagem de barracas, 

palanques, arquibancadas e outras atividades solicitadas para manutenção e conservação de logradouros e próprios públicos.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS/SERVENTE ESCOLAR E DE CRECHE
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho de natureza simples que consiste em executar serviços de cozinha, preparo de café, merenda e 

refeições, serviços simples em hortas e jardins, lavanderia, limpeza e conservação das creches e escolas municipais.

CARGO: DESENHISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em elaborar projetos e desenhos de projetos referentes à 

obras  civis,  instalações  e  produtos,  utilizando  instrumentos  apropriados  ou  programas  específicos  e  baseando-se  em 

especificações técnicas para estabelecer as características dos referidos projetos e bases da sua execução.

CARGO: DESENHISTA EM AUTOCAD
Realização:
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Elaborar e executar desenhos técnicos em autocad.

CARGO: EDUCADOR INFANTIL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho  que  exige  formação  de  nível  médio  completo/Modalidade  Magistério,  Normal  Superior  ou 

Pedagogia  de  natureza  educativa  no  âmbito  da  educação infantil,  sob  supervisão  pedagógica,  cabendo-lhe  especialmente  a 

promoção do desenvolvimento integral da criança, cuidando da saúde e higiene pessoal, executando atividades educativas que 

visem o desenvolvimento motor, social, intelectual, através de recreações e estimulação psicomotora.

CARGO: FISCAL DE RENDAS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado no desenvolvimento de ações voltadas à prevenção e ao combate à evasão 

tributária no Município de Varginha, observados os:

Princípios: impessoalidade, imparcialidade, legalidade, moralidade, eficiência, interesse público e justiça fiscal.

Valores: integridade, transparência, respeito ao cidadão, lealdade com a instituição, cooperação e ausência de influências político-

partidárias.

Os procedimentos fiscais dividem-se em:

• De fiscalização: objetivando a verificação do cumprimento das obrigações tributárias, por parte do sujeito passivo, relativas 

aos tributos municipais.

• De diligências: destinado a coletar informações ou outros elementos de interesse da administração tributária, inclusive para  

atender exigência de instrução processual.

CARGO: MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS

DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Executa  manutenção  de  caminhões,  tratores  sobre  rodas,  esteiras  e  demais  máquinas  pesadas, 

reparando, substituindo e ajustando peças, utilizando ferramentas comuns e especiais, aparelhagem e testes de equipamentos.

CARGO: MOTORISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho especializado, de grande responsabilidade, que consiste em dirigir veículos motorizados de 

passeios e utilitários para o transporte de passageiros, materiais e equipamentos, observando as normas de segurança.

CARGO: OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Consiste  em  executar  atividades  diversas  nas  secretarias:  serviços  de  escrituração,  informática, 

elaboração,  conferência,  arquivos  e  outros,  visando  a  melhor  organização  e  atendimento  às  normas  e  procedimentos 

administrativos.

CARGO: OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE FROTA/ELETRICISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar a manutenção elétrica de veículos movidos a 

álcool,  gasolina ou diesel, desmontando, reparando, substituindo, ajustando, trocando fios condutores,  transmissores, circuitos, 

garantindo as condições de funcionamento regular.

CARGO: OFICIAL DE MANUTENÇÃO DE FROTA/MECÂNICO DE VEÍCULOS

Realização:
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar a manutenção de veículos movidos a álcool, 

gasolina ou diesel, desmontando, reparando, substituindo, ajustando e lubrificando motor e peças anexas, órgãos de transmissão, 

freios, direção de suspensão e equipamentos auxiliares, garantindo-lhes condições de funcionamento regular.

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/ARMADOR
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em cortar, dobrar, montar vergalhões de ferro, 

em estruturas de construções de obras civis públicas.

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/BORRACHEIRO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em substituir, recauchutar, restaurar pneus, 

utilizando máquinas e equipamentos específicos e apropriados.

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/CARPINTEIRO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho de natureza simples, que consiste em confeccionar estruturas de madeira, móveis simples, 

cercas, formas para concreto armado madeiramento simples e aparelhamento, preparando, cortando, ajustando e armando peças 

de madeira, utilizando máquinas e equipamentos apropriados.

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/SOLDADOR
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em preparar, selecionar, executar, recortar, 

soldar, dar acabamento e montar peças metálicas, laminadas e fundidas, etc.

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/ELETRICISTA
DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Trabalho  especializado,  que  consiste  em  construir  redes  e  instalações  elétricas,  executando  a 

manutenção  preventiva  e  corretiva,  detectando  defeitos,  recuperando  ou  substituindo  os  componentes  desgastados.  Fazer 

manutenção da parte elétrica de semáforos, verificando e detectando defeitos no funcionamento, trocando peças e componentes 

desgastados.

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/ENCANADOR
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em executar serviços variados de instalação e 

manutenção de sistemas hidráulicos, bem como desobstrução e limpeza de redes de esgoto sanitário de próprios públicos.

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/MARCENEIRO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho especializado, que consiste em confeccionar estruturas de madeira, móveis simples, cercas, 

madeiramento simples e aparelhamento, preparando, cortando, ajustando e armando peças de madeira, utilizando máquinas e 

equipamentos apropriados.

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/PEDREIRO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho especializado,  de natureza  simples,  que consiste  em executar  atividades  de construção e 

manutenção de próprios públicos, executando serviços de alvenaria, concreto, assentando tijolos, ladrilhos, etc.

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/PINTOR
Realização:
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DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Trabalho  especializado,  de  natureza  simples,  que  consiste  em  executar  serviços  de  pintura  em 

superfícies e vias públicas, utilizando técnicas específicas, preparando e aplicando tinta e substâncias similares.

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/PINTOR LETRISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Elaborar e pintar letras, desenhos e motivos decorativos, baseando-se nas especificações do trabalho, 

para confeccionar placas, letreiros, cartazes e outros dísticos.

CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/SERRALHEIRO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em confeccionar estruturas de ferro. Preparar, 

selecionar,  executar, recortar, soldar,  dar acabamento e montar peças metálicas, laminadas e fundidas, utilizando máquinas e 

equipamentos apropriados.

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA DE PINTURA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Compreende os cargos que se destinam a operar máquinas montadas sobre rodas ou esteiras e providas 

de implementos auxiliares que servem para pintura de vias públicas e similares.  

CARGO: OPERADOR DE VEÍCULOS PESADOS
DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Trabalho  especializado,  que  consiste  em  dirigir  veículos  pesados  motorizados,  hidráulicos, 

operacionalizar tratores (rolo liso e pé de carneiro), esteira, motoniveladora, escavadeira, carregadeiras, e retroescavadeira, para 

realizar  trabalhos  especializados,  requerendo  habilidade  e  perícia,  visando  evitar  acidentes  e  desgaste  do  equipamento,  e 

assegurar o maior rendimento possível no desempenho das tarefas.  

CARGO: PROFESSOR P-I
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho  educacional  especializado,  sob supervisão pedagógica  imediata,  com habilitação em Nível 

Superior, admitida como formação mínima em Pedagogia ou Normal Superior, que consiste em reger efetivamente atividades dos 

conteúdos específicos para a Educação Infantil e para as primeiras séries do Ensino Fundamental. Elaborar planos de trabalho e 

ministrar aulas, controlar e avaliar o processo de aprendizagem. Criar estratégias de avaliação e recuperação dos alunos. Fazer  

escrituração dos diários. Realizar trabalhos extra-classe. Participar de reuniões e preocupar com seu contínuo aperfeiçoamento 

profissional. Colaborar com a formação técnica e humana dos alunos.

CARGO:  PROFESSOR  P-II  (MATEMÁTICA/HISTÓRIA/EDUCAÇÃO  FÍSICA/LÍNGUA 
PORTUGUESA/GEOGRAFIA/INGLÊS/CIÊNCIAS/EDUCAÇÃO RELIGIOSA)

Realização:
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho técnico especializado, sob supervisão pedagógica imediata, com Nível Superior/Licenciatura 

Plena, que consiste em reger efetivamente atividades dos conteúdos específicos para as séries finais do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, na área de estudo ou disciplina. Contribuir na elaboração de programas e desenvolver planos de trabalho, controlar 

e avaliar o rendimento escolar e recuperação dos alunos, participar de reuniões, auto-aperfeiçoamento, pesquisa educacional e 

cooperação no âmbito da Escola, de acordo com o Projeto Político Pedagógico, para aprimoramento tanto para o processo ensino-

aprendizagem, como de ação educacional e participação ativa comunitária da escola. Colaborar com a formação técnica e humana 

dos alunos, realizar trabalhos extra classe.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ADMINISTRADOR
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho técnico de nível superior que consiste em administrar organizações,  elaborar planejamento 

organizacional,  implementar  programas  e  projetos,  promover  estudos  de  racionalização,  realizar  controle  do  desempenho 

organizacional, demonstrar competências pessoais.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ARQUITETO
DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Visar  a  ordenação  de  ocupação  do  território,  a  organização  dos  assentamentos  humanos  e  a 

preservação do meio ambiente e do patrimônio arquitetônico, paisagístico e urbanístico.

CARGO: TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR/CONTADOR
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado,  que consiste em executar atividades de controle contábil,  conferindo, 

vistando, fazendo auditoria interna de documentação relativa a fornecedores do município.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ECONOMISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho técnico de nível superior que consiste em analisar ambiente econômico, elaborar e executar 

projetos (pesquisa econômica de mercados, viabilidade econômica, etc), participar do planejamento estratégico e de curto prazo, 

avaliar políticas de impacto coletivo (governo, ONG's, outras organizações), gerir programação econômico-financeira, demonstrar 

competências pessoais.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ENGENHEIRO AGRÔNOMO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Elaborar, desenvolver e supervisionar projetos referentes a processos agro-pastoris e agro-industriais, no 

sentido de possibilitar maior rendimento e qualidade da produção, garantir a reprodução dos recursos naturais e a melhoria da 

qualidade de vida das populações rurais.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Trabalho  técnico  especializado,  que  consiste  em  executar  atividades  de  elaboração,  execução,  

fiscalização, orientação e acompanhamento de projetos, obras e orçamentos, assegurando o desenvolvimento das mesmas, nos  

padrões de qualidade e segurança.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/INSPETOR ESCOLAR
DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Trabalho  técnico-especializado,  graduação  em  Pedagogia  com  habilitação  em  Inspeção  Escolar, 

Pedagogo ou licenciado em outras áreas de formação, habilitados por curso de pós-graduação especialmente estruturado para 

este fim, nos termos do parágrafo 1º, artigo 14 da Resolução nº 1 de 15/05/06 – Conselho Nacional de Educação – Ministério da 

Educação, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura.
Realização:
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CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PEDAGOGO/ORIENTADOR ESCOLAR
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Profissional  com formação  em Pedagogia,  especializado  em Orientação  Educacional,  cujo  trabalho 

técnico consiste em participar de tarefas no campo pedagógico, com ênfase  na formação do aluno e nas relações que interferem 

no processo de ensino-aprendizagem, sendo elemento mediador, articulador e integrador na Escola.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PEDAGOGO/SUPERVISOR PEDAGÓGICO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Profissional  com formação  em Pedagogia,  especializado  em Supervisão  Pedagógica,  cujo  trabalho 

técnico  consiste  em  participar  de  tarefas  no  campo  pedagógico  em seu  tríplice  aspecto:  planejamento,  acompanhamento  e 

avaliação escolar. Sua formação compete atuar como elemento de articulação do projeto técnico pedagógico da escola tendo como 

foco principal a qualidade do processo de ensino e aprendizagem.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PROCURADOR MUNICIPAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, de alta complexidade e responsabilidade, que consiste em representar a 

empresa em juízo ou fora dele,  nas ações em que for autora,  ré ou interessada, acompanhando o andamento do processo,  

prestando assistência jurídica, apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo às audiências e outros atos, para 

defender os direitos e/ou interesses do município. Promover a interpretação ou alterações de legislação pertinente ao exercício  

profissional (trabalhista, de mercado de capitais, etc.)

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PSICOPEDAGOGO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico, nível pós-graduado, multi-especialista em aprendizagem que congrega conhecimentos 

de diversas áreas, a fim de intervir no processo de aprendizagem humana. Visa compreender de forma global e integrada os 

processos  cognitivos,  emocionais,  culturais,  orgânicos  e  pedagógicos  que  interferem  na  aprendizagem,  a  fim  de  possibilitar 

situações que resgatem o prazer  de aprender  em sua totalidade,  buscando ação integrada entre pais,  professores e demais 

especialistas que transitam no universo educacional do aluno.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/TÉCNICO DESPORTIVO
DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Trabalho  técnico  especializado,  com  habilitação  em  Educação  Física,  que  consiste  em  realizar  e 

acompanhar  atividades  desportivas.  Elaborar  programas  e  planos  de  preparação  técnica/desportiva,  física  e  humana  dos 

alunos/atletas.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/BUCO MAXILO FACIAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Atender e orientar  pacientes,  executando tratamento odontológico e realizar  entre outras atividades, 

ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de dentes, tratamento de doenças gengivais e canais, cirurgias bucomaxilo faciais,  

implantes, tratamento estéticos e de reabilitação oral, confecção de prótese oral e extra-oral. Diagnosticar e avaliar pacientes e 

planejar tratamento.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/DENTISTA

Realização:
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado de alta complexidade, que consiste em executar tarefas de diagnóstico e  

tratamento  de  afecções  na  boca,  dentes  e  região  maxilofacial,  utilizando  processos  clínicos  ou  cirúrgicos,  promovendo  e  

recuperando a saúde bucal e geral.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO DO TRABALHO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Fazer  exames médicos pré-admissionais e de rotina,  emitir  diagnóstico,  prescrever medicamentos e 

outras formas de tratamento para avaliar,  prevenir,  preservar ou recuperar  a saúde do servidor,  assim como elaborar  laudos 

periciais sobre acidentes do trabalho, doenças profissionais e condições de insalubridade, objetivando a garantia dos padrões de 

higiene e segurança do trabalho.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - ANGIOLOGISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os 

princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - CARDIOLOGISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os 

princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os 

princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - CIRURGIÃO GERAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os 

princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - CIRURGIÃO OTORRINOLARINGOLOGISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede municipal de saúde através de exames médicos, emissão de 

diagnósticos,  prescrição  de  medicamentos  e  outras  formas  de  tratamento  para  as  afecções  dos  ouvidos,  nariz  e  garganta, 

empregando meios clínicos para recuperar ou melhorar as funções desses órgãos, de acordo com a sua especialidade e com os 

princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - CIRURGIÃO PEDIÁTRICO
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os 

princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - CIRURGIÃO PLÁSTICO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade,  dando  atendimento  individual,  a  pacientes  da  rede  municipal  de  saúde,  para  prevenir,  recuperar  ou  reabilitar 

pacientes, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - CIRURGIÃO UROLOGISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade,  dando  atendimento  individual,  a  pacientes  da  rede  municipal  de  saúde,  para  prevenir,  recuperar  ou  reabilitar 

pacientes, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - CLÍNICO GERAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade, dando

atendimento individual a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema

Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - DERMATOLOGISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os 

princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - ENDOCRINOLOGISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade,  dando  atendimento  individual,  a  pacientes  da  rede  municipal  de  saúde,  para  prevenir,  recuperar  ou  reabilitar 

pacientes, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - GASTROENTEROLOGISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade,  dando  atendimento  individual  a  pacientes  da  rede  municipal  de  saúde,  para  prevenir,  recuperar  ou  reabilitar 

pacientes, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - GERIATRA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os 

princípios do Sistema Único de Saúde.
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CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - GINECOLOGISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os 

princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - HEMATOLOGISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade,  dando  atendimento  individual  a  pacientes  da  rede  municipal  de  saúde,  para  prevenir,  recuperar  ou  reabilitar 

pacientes, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - INFECTOLOGISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade,  dando  atendimento  individual  a  pacientes  da  rede  municipal  de  saúde,  para  prevenir,  recuperar  ou  reabilitar 

pacientes, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - MASTOLOGISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade,  dando  atendimento  individual  a  pacientes  da  rede  municipal  de  saúde,  para  prevenir,  recuperar  ou  reabilitar 

pacientes, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - NEUROLOGISTA DE ADULTOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os 

princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - OFTALMOLOGISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os 

princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - ORTOPEDISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os 

princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - OTORRINOLARINGOLOGISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede municipal de saúde através de exames médicos, emissão de 

diagnósticos, prescrição de medicamentos e outras formas de tratamento para as afecções dos ouvidos, nariz e garganta, 

empregando meios clínicos para recuperar ou melhorar as funções desses órgãos, de acordo com a sua especialidade e com os 

princípios do Sistema Único de Saúde.
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CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - PEDIATRA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os 

princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - PNEUMOLOGISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os 

princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - PROCTOLOGISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os 

princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - PSIQUIATRA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade,  dando  atendimento  individual  a  pacientes  da  rede  municipal  de  saúde,  para  prevenir,  recuperar  ou  reabilitar 

pacientes, de acordo com a sua especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - REUMATOLOGISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os 

princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO - UROLOGISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e

procedimentos técnicos de grande complexidade, dando atendimento individual, a pacientes da rede

municipal de saúde, para prevenir, recuperar ou reabilitar pacientes, de acordo com a sua

especialidade e com os princípios do Sistema Único de Saúde. 

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO PLANTONISTA – CLÍNICO GERAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os 

princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO PLANTONISTA – CIRURGIÃO GERAL
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os 

princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/MÉDICO PLANTONISTA – PEDIATRA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar trabalhos e procedimentos técnicos de grande 

complexidade, dando atendimento individual a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com a sua especialidade e com os 

princípios do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ES/ODONTOPEDIATRA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Odontopediatria é a especialidade que tem como objetivo o diagnóstico, a prevenção, o tratamento e o 

controle dos problemas de saúde bucal da criança, a educação para a saúde bucal e a integração desses procedimentos com os 

dos outros profissionais da área de saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PS/ASSISTENTE SOCIAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado que requer formação em curso superior de Serviço Social e registro no 

Conselho  Regional  da  categoria,  que em seu âmbito  geral  consiste  em formular  políticas  sociais  por  meio  da  coordenação, 

elaboração, execução, supervisão e avaliação de estudos, pesquisas, planos e projetos na área de Serviço Social.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PS/BIÓLOGO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Formular e elaborar estudo, projeto,  ou pesquisa científica básica e aplicada, nos vários setores da 

Biologia  ou a ela  ligados,  bem como os que se relacionem à preservação,  saneamento e melhoramento do  meio ambiente, 

executando direta ou indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos. Orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria à 

fundações,  sociedades  e  associações  de  classe,  entidades,  autárquicas  do  Poder  Público,  no  âmbito  de  sua  especialidade. 

Realizar perícias e emitir e assinar laudos técnicos e pareceres de acordo com o currículo efetivamente realizado. 

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PS/ENFERMEIRO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Prestar assistência nos níveis primário,  secundário e terciário ao paciente e/ou clientes em clínicas,  

hospitais,  ambulatórios,  unidade  de  saúde  e  em  domicílio,  realizando  consulta  e  procedimentos  de  maior  complexidade,  e  

prescrevendo ações coordenando os serviços de enfermagem, implementando ações de promoção, prevenção, recuperação e  

reabilitação da saúde junto a comunidade. Podendo realizar pesquisas científicas e atuar na medicina preventiva.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PS/ENFERMEIRO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestar assistência de enfermagem de maior complexidade técnica na Unidade de Pronto Atendimento a 

pacientes graves com risco de vida ou não, aplicando conhecimentos científicos aqueado e com capacidade de tomar decisões 

imediatas, supervisionando e avaliando todas as ações de enfermagem da equipe.
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CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PS/FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO
DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Trabalho  técnico  especializado,  que  consiste  em  executar  as  atividades  relacionadas  com  o  

medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde, assistência e atenção farmacêuticas que envolvem a seleção, programação,  

aquisição,  conservação e controle  de qualidade,  a  segurança e a eficácia  terapêutica,  o  acompanhamento  e a avaliação da  

utilização,  dispensação  com articulações  sobre  as  reações  adversas  e  o  uso  racional  do  medicamento.  Executar  atividades  

relativas à exames laboratoriais de análises clínicas, organização do laboratório, distribuição de tarefas, requisição de materiais,  

orientação técnica a auxiliares e conferência de laudos. O farmacêutico é o profissional da área de saúde que trabalha o fármaco e  

o medicamento no aspecto social, científico e tecnológico, que tem o dever ético de estar comprometido com a política de saúde e  

em particular de desenvolver e implantar políticas de medicamentos que atendam as reais necessidades nacionais e regionais,  

promovendo assim uma assistência farmacêutica crítica e efetiva em todos os níveis das diversas ações de saúde individuais e  

coletivas.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PS/FISIOTERAPEUTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Trabalho técnico especializado,  que consiste em realizar  atendimentos e procedimentos técnicos de  

grande complexidade, dando assistência individual e em grupos a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com sua  

especialidade e com os princípios universais do Sistema Único de Saúde.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PS/FONOAUDIÓLOGO
DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Trabalho  técnico  especializado,  que  consiste  em  realizar  anamnese,  avaliação,  estudo  de  caso, 

diagnóstico e terapias específicas para distúrbios ou alterações ligadas a comunicação humana, empregando técnicas próprias 

para  habilitação  e/ou  reabilitação  de  linguagem  oral  e  escrita,  voz,  fala,  audição,  sistema  miofuncional  orofacial  (sucção, 

mastigação, deglutição, respiração) e seus transtornos.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PS/NUTRICIONISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Profissional,  com formação generalista, humanista e crítica, capacitado a atuar visando a segurança 

alimentar e a atenção dietética, em todas as áreas do conhecimento em que a alimentação e nutrição se apresentem fundamentais 

para a promoção, manutenção e recuperação da saúde e para prevenção de doenças dos indivíduos ou grupos populacionais, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida,  pautado em princípios éticos,  com reflexão sobre a realidade econômica, 

política, social e cultural.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PS/PSICÓLOGO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Suas funções consistem em: elaborar  e aplicar métodos e técnicas de pesquisa das características 

psicológicas dos indivíduos. Organizar e aplicar métodos e técnicas de recrutamento, seleção e orientação profissional, proceder à 

aferição desse processos para controle de sua validade. Realizar estudos e aplicações práticas no campo da educação (creches e 

escolas). Realizar trabalhos em clínicas psicológicas, hospitalares, ambulatoriais, postos de saúde, núcleos e centros de atenção 

psicossocial.  Realizar  trabalhos  nos  casos  de  famílias,  crianças,  adolescentes,  adultos  e  idosos,  sistemas  penitenciários, 

associações esportivas, comunidades e núcleos rurais.

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PS/TERAPEUTA OCUPACIONAL
DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Atender  pacientes  e  clientes  para  prevenção  e  reabilitação  de  pessoas  utilizando  protocolos  e 

procedimentos específicos da Terapia Ocupacional, visando a inserção social do indivíduo. Habilitar pacientes e clientes, realizando 
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diagnóstico específico, analisando condições dos mesmos. Orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis. Desenvolver 

programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida,  exercer  atividade técnico específica,  administrar recursos 

humanos, materiais e financeiros e executar atividade administrativa.

CARGO: TÉCNICO EM ÁREA DE TOPOGRAFIA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em realizar levantamento, seguindo os princípios e técnicas  

da topografia e com a operação de equipamentos próprios, de superfície e solos, se for o caso, das respectivas obras. Anotar e  

registrar, tecnicamente, em caderneta de campo. Localizar em registro e mapas as respectivas dimensões e configurações de  

terrenos, campos, vias públicas e estradas: Fornecer dados técnicos para elaboração de projetos de construção civil em geral.  

Interpretar mapas e plantas.

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM/US
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho de Nível Médio, sob supervisão da enfermeira, cabendo-lhe especialmente: preparar o paciente 

para consultas, exames e tratamentos, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação: executar 

tratamentos especificamente prescritos, ou de rotinas  e ações básicas de saúde, realizar testes à sua leitura para subsídio de 

diagnóstico,  colher material para exames  de laboratório, prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar pela sua 

segurança, integrar-se à equipe de saúde.

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho de média complexidade, que consiste em operar

equipamentos de computação e periféricos, bem como prepará-los para processar os diversos

programas, assim como assessorar e dar suporte técnico aos diversos setores administrativos. 

CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado que consiste em executar atividades de coleta de água, sangue e outros  

materiais biológicos, auxiliando na análise de exames laboratoriais.

CARGO: TÉCNICO EM RAIO X
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Consiste em executar exames radiológicos, sob a supervisão do médico imaginologista, posicionando 

adequadamente o paciente e acionando o aparelho de Raio-X, para atender às requisições médicas.

CARGO: TRATORISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, que consiste em dirigir veículos pesados motorizados, hidráulicos, para realizar 

trabalhos especializados, requerendo habilidade e perícia, visando evitar acidentes e desgaste do equipamento, e assegurar o 

maior  rendimento  possível  no  desempenho  das  tarefas.  Operacionalizar  tratores,  (rolo  liso,  rolo  compactador  ou  outro  de 

complexidade semelhante).

CARGO: TNS/ES/VETERINÁRIO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desenvolver ações preventivas, promocionais, normativas e saneadoras sobre riscos à saúde da 

população. Fiscalização do estabelecimento industrial dos animais destinados ao abate, dos produtos e subprodutos produzidos 

das operações de abate, estocagem, processamento e expedição. Proteger a saúde individual dos animais em cativeiro.
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ANEXO VII
FOR M ULÁR IO  D E  PE D ID O  DE  I SE NÇÃO D A  T AXA  DE  INSCR IÇÃOFOR M ULÁR IO  D E  PE D ID O  DE  I SE NÇÃO D A  T AXA  DE  INSCR IÇÃO

( d e  q u e  t r a t a  o  s u b i t e m  4 . 6  d o  E d i t a l )( d e  q u e  t r a t a  o  s u b i t e m  4 . 6  d o  E d i t a l )
C A R G O  P R E T E N D I D O :C A R G O  P R E T E N D I D O :  

S O M E N T E  P A R A  P O R T A D O R E S  D E  D E F I C I Ê N C I AS O M E N T E  P A R A  P O R T A D O R E S  D E  D E F I C I Ê N C I A

CONCORRO NA CONDIÇÃO DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA NOS TERMOS DO ITEM 4.7 
DO EDITAL

S I MS I M

ESPECIFICAR CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS 
PROVAS: .................................................................................................................................................................
.

D A D O S  P E S S O A I SD A D O S  P E S S O A I S
NOME COMPLETO

SEXO                DOCUMENTO DE IDENTIDADE                                                     CPF  
DATA NASCIMENTO
M F

D A D O S  R E S I D E N C I A I SD A D O S  R E S I D E N C I A I S  

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA  ( RUA, AV, PRAÇA, ETC)
        
  

ERO                                        

NÚMERO                      COMPLEMENTO          BAIRRO 
  
                    CEP

   -

CIDADE 
ESTADO

          
          DDD 
TELEFONE
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N Ú M E R O  D E  I D E N T I F I C A Ç Ã O  S O C I A L  –  N I S ,  A T R I B U Í D O  P E L O  C A D Ú N I C ON Ú M E R O  D E  I D E N T I F I C A Ç Ã O  S O C I A L  –  N I S ,  A T R I B U Í D O  P E L O  C A D Ú N I C O

Venho requerer isenção de pagamento da taxa de inscrição ao Concurso Público da Prefeitura Municipal de 
Varginha/MG – Edital 001/2011, conforme o disposto no Decreto nº 6.593 de 02/10/08 que regulamenta o art. 11 da 
Lei nº 8.112 de 11/12/90.

Declaro estar inscrito no Cadastro Único para Programa Sociais do Governo Federal – CADÚnico, de que trata o 
Decreto nº 6.135 de 26/06/07 e que sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135 de 
26/06/07, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor desta declaração.

Declaro que atendo aos requisitos exigidos para a inscrição, assumo a responsabilidade pela veracidade das 
informações prestadas e submeto-me às normas do edital. 

*Anexar cópia Carteira de Identidade, CPF e Cartão do Benefício.

Nestes termos, peço deferimento.

CIDADE E DATA

ASSINATURA DO REQUERENTE

ANEXO VIII
MODELO DE ENCAMINHAMENTO DOS TÍTULOS

( SOMENTE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR )

Edital de Concurso Público nº 01/2011 – PROVA DE TÍTULOS

*Cargo:______________________________________________* Nº da Inscrição_________

*Nome do Candidato:_________________________________________________________

Relação dos Títulos Entregues:

01-*_______________________ *Pontuação Solicitada_______                                  ______

02-*_______________________ *Pontuação Solicitada_______                                  ______

03-*_______________________ *Pontuação Solicitada_______                                  ______

Realização:
Reis e Reis Auditores Associados

www.reisauditores.com.br
(31) 3213-0060 (31)3327-5585

100



Prefeitura Municipal de Varginha
 REPUBLICAÇÃO Edital de Abertura de Concurso Público nº 01/2011

   
04-*_______________________ *Pontuação Solicitada_______                                  ______

05-*_______________________ *Pontuação Solicitada_______                                  ______

Atenciosamente,

______________________________

*(assinatura candidato)

*Campos obrigatórios de preenchimento.

RESPOSTA BANCA EXAMINADORA  (PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA):________________________________________________

ANEXO IX
TABELA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

CORRIDA DE 12 MINUTOS

MASCULINO FEMININO
Distância (metros) Pontos Distância (metros) Pontos

De zero a 1400 m 0,00 (eliminado) De zero a 1000 m 0,00 (eliminado)
De 1401 a 1600 m 10,00 (eliminado) De 1001 a 1200 m 10,00 (eliminado)
De 1601 a 1800 m 20,00 De 1201 a 1400 m 20,00
De 1801 a 2000 m 30,00 De 1401 a 1600 m 30,00
De 2001 a 2200 m 40,00 De 1601 a 1800 m 40,00
De 2201 a 2400 m 50,00 De 1801 a 2000 m 50,00
De 2401 a 2600 m 60,00 De 2001 a 2200 m 60,00
De 2601 a 2800 m 70,00 De 2201 a 2400 m 70,00
De 2801 a 3000 m 80,00 De 2401 a 2600 m 80,00
De 3001 a 3200 m 90,00 De 2601 a 2800 m 90,00
Igual ou superior a 3201 m 100,00 Igual ou superior a 2801 m 100,00

Realização:
Reis e Reis Auditores Associados
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	I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
	II - DO REGIME JURÍDICO E DO LOCAL DE TRABALHO
	III - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
	IV - DAS INSCRIÇÕES
	V – DAS PROVAS
	I – FALTA GRAVE MENOS 15 PONTOS POR FALTA:

	VI – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
	VII – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE
	VIII – DOS RECURSOS
	IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
	Cargos
	Provas/Nível
	Nº de Questões
	Valor total de cada Prova
	DATA
	HORÁRIO
	LOCAL
	MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO


	____________, ___ de ___________ de _____
	À
	Reis e Reis Auditores Associados
	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

	CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO
	CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
	CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO (1º GRAU)
	CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO (2º GRAU)
	CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO: EDUCAÇÃO
	CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO - EDUCAÇÃO
	18. TOLEDO, Mrilia; TOLEDO, Mauro. Didatica de matematica: como dois e dois: a construção da matemática. São Paulo: FTD, 1997. 335 p.
	Indicações Bibliográficas:

	CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO - GERAL
	Olericultura

	Defesa Sanitária Vegetal
	CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO - SAÚDE

	Indicações Bibliográficas:
	Indicações Bibliográficas:

	Indicações Bibliográficas
	Indicações Bibliográficas:

	Indicações Bibliográficas
	ESPECÍFICA PARA MÉDICO PNEUMOLOGISTA: Dispnéia; Doença Pumonar Obstrutiva Crônica; Asma; Cor Pulmonale Crônico e Hipertensão Pulmonar; Síndrome de Desconforto Respiratório Agudo (SRDA); Derrames Pleurais; Brônquios Aguda; Tuberculose Pulmonar e Tuberculose Pleural; Nódulo Pulmonar Solitário;  Câncer de Pulmão. MEDICINA GERAL PARA TODOS OS CARGOS: - Cardiologia: hipertensão arterial; - Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, doenças auto-imunes que acometem a pele e anexos; - Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-básicos; - Estado de inconsciência; - Hematologia: anemias carenciais, anemias hemolíticas, leucoses; - Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-rábica; - Intoxicação e envenenamento; - Noções gerais de Epidemiologia das doenças infecto-contagiosas; - Nutrologia: obesidade, anorexia nervosa, bulimia, desnutrição; - Pneumologia: infecções e neoplasias; - Queimaduras;  CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária e mental. Planejamento e atenção coletiva;. Controle do processo saúde/doença;Educação em Saúde ;Levantamento Epidemiológico/ SB Brasil 2003.
	Indicações Bibliografia:
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho que consiste em fiscalizar, inspecionar, notificar, interditar e desinterditar estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços, feirantes, ambulantes, residências etc., para cumprimento da legislação vigente. Também realizar procedimentos internos e externos acompanhando e conferindo processos, atendendo o público em geral.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho elementar, instituído de complexidade, de atendimento a paciente, em consultório dentário e ações de saúde coletiva sob supervisão. O trabalho inclui: tarefas de limpeza do consultório e equipamentos. Organização e manutenção de fichários e arquivos. Distribuição de material dentário e controle de seu consumo. Instrumentação cirúrgica. Ações educativas e de promoção de saúde bucal como membro da equipe multi-profissional e outras atividades previstas no padrão funcional de cada posto de trabalho, conforme necessidades administrativas.

	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho de natureza simples que demanda apresentar condições físicas adequadas. Correr constantemente, acompanhando o caminhão caçamba. Coletar lixo diariamente seguindo roteiro estabelecido. Carregar, descarregar, recolher, juntar, selecionar lixo, depositando-o em caminhão caçamba.

	CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho de natureza simples que consiste em executar serviços em obras diversas, como: manutenção de estradas, gabiões, rios. Obras ou manutenção em cemitérios, transportes em geral, executar serviços de lubrificação, limpeza, lavagem interna e externa de veículos automotores e máquinas etc, abastecer, engraxar e prover máquinas,indo as frentes de trabalho, visando a manutenção e conservação dos mesmos. Executar serviços de montagem e desmontagem de barracas, palanques, arquibancadas e outras atividades solicitadas para manutenção e conservação de logradouros e próprios públicos.
	CARGO: DESENHISTA

	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho que exige formação de nível médio completo/Modalidade Magistério, Normal Superior ou Pedagogia de natureza educativa no âmbito da educação infantil, sob supervisão pedagógica, cabendo-lhe especialmente a promoção do desenvolvimento integral da criança, cuidando da saúde e higiene pessoal, executando atividades educativas que visem o desenvolvimento motor, social, intelectual, através de recreações e estimulação psicomotora.
	De diligências: destinado a coletar informações ou outros elementos de interesse da administração tributária, inclusive para atender exigência de instrução processual.
	CARGO: MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executa manutenção de caminhões, tratores sobre rodas, esteiras e demais máquinas pesadas, reparando, substituindo e ajustando peças, utilizando ferramentas comuns e especiais, aparelhagem e testes de equipamentos.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de grande responsabilidade, que consiste em dirigir veículos motorizados de passeios e utilitários para o transporte de passageiros, materiais e equipamentos, observando as normas de segurança.


	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar a manutenção elétrica de veículos movidos a álcool, gasolina ou diesel, desmontando, reparando, substituindo, ajustando, trocando fios condutores, transmissores, circuitos, garantindo as condições de funcionamento regular.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar a manutenção de veículos movidos a álcool, gasolina ou diesel, desmontando, reparando, substituindo, ajustando e lubrificando motor e peças anexas, órgãos de transmissão, freios, direção de suspensão e equipamentos auxiliares, garantindo-lhes condições de funcionamento regular.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em cortar, dobrar, montar vergalhões de ferro, em estruturas de construções de obras civis públicas.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em substituir, recauchutar, restaurar pneus, utilizando máquinas e equipamentos específicos e apropriados.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho de natureza simples, que consiste em confeccionar estruturas de madeira, móveis simples, cercas, formas para concreto armado madeiramento simples e aparelhamento, preparando, cortando, ajustando e armando peças de madeira, utilizando máquinas e equipamentos apropriados.
	CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/SOLDADOR

	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em preparar, selecionar, executar, recortar, soldar, dar acabamento e montar peças metálicas, laminadas e fundidas, etc.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, que consiste em construir redes e instalações elétricas, executando a manutenção preventiva e corretiva, detectando defeitos, recuperando ou substituindo os componentes desgastados. Fazer manutenção da parte elétrica de semáforos, verificando e detectando defeitos no funcionamento, trocando peças e componentes desgastados.

	CARGO: OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/ENCANADOR
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em executar serviços variados de instalação e manutenção de sistemas hidráulicos, bem como desobstrução e limpeza de redes de esgoto sanitário de próprios públicos.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, que consiste em confeccionar estruturas de madeira, móveis simples, cercas, madeiramento simples e aparelhamento, preparando, cortando, ajustando e armando peças de madeira, utilizando máquinas e equipamentos apropriados.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em executar atividades de construção e manutenção de próprios públicos, executando serviços de alvenaria, concreto, assentando tijolos, ladrilhos, etc.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em executar serviços de pintura em superfícies e vias públicas, utilizando técnicas específicas, preparando e aplicando tinta e substâncias similares.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, de natureza simples, que consiste em confeccionar estruturas de ferro. Preparar, selecionar, executar, recortar, soldar, dar acabamento e montar peças metálicas, laminadas e fundidas, utilizando máquinas e equipamentos apropriados.
	CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA DE PINTURA


	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Compreende os cargos que se destinam a operar máquinas montadas sobre rodas ou esteiras e providas de implementos auxiliares que servem para pintura de vias públicas e similares.  
	CARGO: OPERADOR DE VEÍCULOS PESADOS

	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, que consiste em dirigir veículos pesados motorizados, hidráulicos, operacionalizar tratores (rolo liso e pé de carneiro), esteira, motoniveladora, escavadeira, carregadeiras, e retroescavadeira, para realizar trabalhos especializados, requerendo habilidade e perícia, visando evitar acidentes e desgaste do equipamento, e assegurar o maior rendimento possível no desempenho das tarefas.  
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho educacional especializado, sob supervisão pedagógica imediata, com habilitação em Nível Superior, admitida como formação mínima em Pedagogia ou Normal Superior, que consiste em reger efetivamente atividades dos conteúdos específicos para a Educação Infantil e para as primeiras séries do Ensino Fundamental. Elaborar planos de trabalho e ministrar aulas, controlar e avaliar o processo de aprendizagem. Criar estratégias de avaliação e recuperação dos alunos. Fazer escrituração dos diários. Realizar trabalhos extra-classe. Participar de reuniões e preocupar com seu contínuo aperfeiçoamento profissional. Colaborar com a formação técnica e humana dos alunos.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, sob supervisão pedagógica imediata, com Nível Superior/Licenciatura Plena, que consiste em reger efetivamente atividades dos conteúdos específicos para as séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, na área de estudo ou disciplina. Contribuir na elaboração de programas e desenvolver planos de trabalho, controlar e avaliar o rendimento escolar e recuperação dos alunos, participar de reuniões, auto-aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação no âmbito da Escola, de acordo com o Projeto Político Pedagógico, para aprimoramento tanto para o processo ensino-aprendizagem, como de ação educacional e participação ativa comunitária da escola. Colaborar com a formação técnica e humana dos alunos, realizar trabalhos extra classe.
	CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ADMINISTRADOR

	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico de nível superior que consiste em administrar organizações, elaborar planejamento organizacional, implementar programas e projetos, promover estudos de racionalização, realizar controle do desempenho organizacional, demonstrar competências pessoais.
	CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ARQUITETO

	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Visar a ordenação de ocupação do território, a organização dos assentamentos humanos e a preservação do meio ambiente e do patrimônio arquitetônico, paisagístico e urbanístico.
	CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ECONOMISTA

	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico de nível superior que consiste em analisar ambiente econômico, elaborar e executar projetos (pesquisa econômica de mercados, viabilidade econômica, etc), participar do planejamento estratégico e de curto prazo, avaliar políticas de impacto coletivo (governo, ONG's, outras organizações), gerir programação econômico-financeira, demonstrar competências pessoais.
	CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ENGENHEIRO AGRÔNOMO

	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Elaborar, desenvolver e supervisionar projetos referentes a processos agro-pastoris e agro-industriais, no sentido de possibilitar maior rendimento e qualidade da produção, garantir a reprodução dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida das populações rurais.
	CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ENGENHEIRO CIVIL

	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar atividades de elaboração, execução, fiscalização, orientação e acompanhamento de projetos, obras e orçamentos, assegurando o desenvolvimento das mesmas, nos padrões de qualidade e segurança.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, de alta complexidade e responsabilidade, que consiste em representar a empresa em juízo ou fora dele, nas ações em que for autora, ré ou interessada, acompanhando o andamento do processo, prestando assistência jurídica, apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo às audiências e outros atos, para defender os direitos e/ou interesses do município. Promover a interpretação ou alterações de legislação pertinente ao exercício profissional (trabalhista, de mercado de capitais, etc.)
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, com habilitação em Educação Física, que consiste em realizar e acompanhar atividades desportivas. Elaborar programas e planos de preparação técnica/desportiva, física e humana dos alunos/atletas.

	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado de alta complexidade, que consiste em executar tarefas de diagnóstico e tratamento de afecções na boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, promovendo e recuperando a saúde bucal e geral.
	CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PS/ENFERMEIRO

	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestar assistência nos níveis primário, secundário e terciário ao paciente e/ou clientes em clínicas, hospitais, ambulatórios, unidade de saúde e em domicílio, realizando consulta e procedimentos de maior complexidade, e prescrevendo ações coordenando os serviços de enfermagem, implementando ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde junto a comunidade. Podendo realizar pesquisas científicas e atuar na medicina preventiva.
	CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PS/ENFERMEIRO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
	CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PS/FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em executar as atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde, assistência e atenção farmacêuticas que envolvem a seleção, programação, aquisição, conservação e controle de qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica, o acompanhamento e a avaliação da utilização, dispensação com articulações sobre as reações adversas e o uso racional do medicamento. Executar atividades relativas à exames laboratoriais de análises clínicas, organização do laboratório, distribuição de tarefas, requisição de materiais, orientação técnica a auxiliares e conferência de laudos. O farmacêutico é o profissional da área de saúde que trabalha o fármaco e o medicamento no aspecto social, científico e tecnológico, que tem o dever ético de estar comprometido com a política de saúde e em particular de desenvolver e implantar políticas de medicamentos que atendam as reais necessidades nacionais e regionais, promovendo assim uma assistência farmacêutica crítica e efetiva em todos os níveis das diversas ações de saúde individuais e coletivas.

	CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PS/FISIOTERAPEUTA

	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em realizar atendimentos e procedimentos técnicos de grande complexidade, dando assistência individual e em grupos a pacientes da rede municipal de saúde, de acordo com sua especialidade e com os princípios universais do Sistema Único de Saúde.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado, que consiste em realizar levantamento, seguindo os princípios e técnicas da topografia e com a operação de equipamentos próprios, de superfície e solos, se for o caso, das respectivas obras. Anotar e registrar, tecnicamente, em caderneta de campo. Localizar em registro e mapas as respectivas dimensões e configurações de terrenos, campos, vias públicas e estradas: Fornecer dados técnicos para elaboração de projetos de construção civil em geral. Interpretar mapas e plantas.
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho técnico especializado que consiste em executar atividades de coleta de água, sangue e outros materiais biológicos, auxiliando na análise de exames laboratoriais.
	CARGO: TRATORISTA
	DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalho especializado, que consiste em dirigir veículos pesados motorizados, hidráulicos, para realizar trabalhos especializados, requerendo habilidade e perícia, visando evitar acidentes e desgaste do equipamento, e assegurar o maior rendimento possível no desempenho das tarefas. Operacionalizar tratores, (rolo liso, rolo compactador ou outro de complexidade semelhante).



