
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A N E X O  I I  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 1 / 2 0 1 2
D O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O S

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos de textos; ortografia oficial; classes de palavras variáveis e 

invariáveis  e  suas funções no texto;  concordâncias verbal  e nominal;  tempos simples e  tempos compostos dos verbos; 

conjugações  verbais;  colocação  de  pronomes  nas  frases;  sintaxe:  termos  essenciais  e  acessórios  da  oração;  tipos  de 

predicado; classificação das palavras quanto ao número de sílabas; dígrafos, encontros vocálicos e consonantais; divisão 

silábica; processos de formação de palavras: derivação, composição e outros processos; usos de “porque”, “por que”, “porquê”, 

“por quê”; usos de “mau” e “mal”; semântica: sinonímia, antonímia.

Matemática: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e divisão 

com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problema.

Informática:  1 Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente 

Microsoft  Office 2007. 2 Sistemas operacionais:  Windows 7. 3 Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, 

ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. 

CARGO: 101 – AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL

Conhecimentos  Específicos:  Processo  saúde-doença  fatores  determinantes/condicionantes;  Princípios  e  Diretrizes  do 

Sistema Único de Saúde (SUS); Leis Orgânicas 8080/90 e 8142/90; Política Nacional da Atenção Básica; Conhecimentos 

geográficos da área/região/município de atuação; Interpretação demográfica; Conceito de territorialização, micro-área e área de 

abrangência; Técnicas de levantamento das condições de vida e de saúde/doenças da população; Critérios operacionais para 

definição  de  propriedades:  indicadores  socioeconômicos,  culturais  e  epidemiológicos;  Conceitos  de  eficácia,  eficiência  e 

efetividade em saúde coletiva; Noções de ética e cidadania; Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário; Noções básicas 

de epidemiologia; Indicadores epidemiológicos; Endemias e epidemias; Cuidados com o meio ambiente e saneamento básico; 

Zoonoses; Biologia dos vetores; Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Gestão ambiental; Avaliação de Impactos ambientais 

Meio  ambiente  e  sociedade;  Controle  biológico  e  manejo  ambiental;  Vigilância  em  Saúde:  Dengue,  Esquistossomose, 

Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose; Planejamento e Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Lei 

municipal 29/2010.

CARGO: 102 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Conhecimentos  Específicos:  1 Noções em Direito:  direitos  e  garantias  fundamentais.  2.  Ato  administrativo:  conceito, 

requisito, atributos, classificação, espécie e invalidação. 2.1 Anulação e revogação. 2.2 Prescrição. 3. Controle da administração 

pública: controle Administrativo, controle legislativo, controle judiciário. 4. Agentes Administrativos: investidura e exercício da 

função pública. 4.1. Direitos e deveres dos servidores públicos. Regimes Jurídicos. 4.2 Processos administrativos: conceito 

princípios, fases e modalidade. 5. Princípios da administração pública. 6. Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992: improbidade 

administrativa. 7. Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações. 8. Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999: O processo 

Administrativo no âmbito da  Administração Público Federal. 8. Lei municipal 29/2010.

CARGO: 103 – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Conhecimentos Específicos: Processo Saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias. Educação para Saúde: 

conceitos e técnicas. Conceitos de prevenção e controle de doenças bucais para indivíduos, família e comunidade. Anatomia e 

fisiologia do corpo humano. Principais problemas de saúde da população e meios de intervenção. Método epidemiológico /  

indicadores de saúde.  Doenças transmissíveis e não transmissíveis: conceitos e prevenção. Biossegurança em Odontologia. 

Bioética e ética profissional. Organização do ambiente de trabalho. Equipamentos e Instrumentais: nomenclatura, utilização, 

cuidados. Conservação e Manutenção de equipamentos odontológicos. Processos de limpeza, desinfecção e esterilização de 

instrumentais,  equipamentos e ambientes odontológicos.  Ergonomia:  espaço físico,  postura,  posição de trabalho.  Higiene 
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Bucal:  técnicas de escovação supervisionada,  cuidados com aparelhos protéticos.  Índices  epidemiológicos utilizados em 

Odontologia.  Preenchimento  e  controle  de  fichas  clínicas,  registros  em  Odontologia.  Manejo  de  pacientes  na  clínica 

odontológica. Materiais odontológicos: nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento e controle de estoque. Utilização 

racional de fluoretos em Odontologia. Placa bacteriana: identificação, índices, fisiologia, patogenia, meios químicos e mecânicos 

utilizados para o seu controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão, lesões de 

tecidos moles – conceito, etiologia, evolução, transmissibilidade, medidas de promoção de saúde e prevenção da ocorrência 

das patologias. Radiologia odontológica: cuidados, técnicas de revelação. Programa Saúde da Família: atribuições específicas, 

filosofia, objetivos, métodos de trabalho. Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (lei 8080/90 e 8142/90),  Decreto 

7.508 de 28  de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização; 

Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais e Lei municipal 29/2010.

CARGO: 104 – AUXILIAR DE VETERINÁRIA

Conhecimentos Específicos: Alimento correto e qualidade de vida dos animais. Doméstico. Administração de medicamentos 

em pequenos animais. .Noções básicas de lavanderia e esterilização de materiais hospitalares .Epidemiologia .Contenção de 

animais.  Cuidados básicos  com o  animal  anestesiado  .Cuidados básicos  e  manutenção da  sala  de  cirurgia  e  pias  de 

escarificação .Verificação dos parâmetros fisiológicos dos animais .Tipos de vias de administração de medicamentos. Cuidados 

com fêmeas gestantes. Controle de ectoparasitas . Primeiros socorros em pequenos animais . Vacinação em cães e gatos e Lei 

municipal 29/2010.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

Língua Portuguesa: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida 

pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e 

gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas 

entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. 

Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; 

tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. 

Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias 

verbal e nominal.  13.  Regências verbal e nominal.  14.  Emprego de tempos e modos verbais.  15. Formação de tempos 

compostos dos verbos.  16.  Locuções verbais (perífrases verbais);  17.  Sintaxe de colocação pronominal.  18.  Paralelismo 

sintático e paralelismo semântico. 

Matemática:  1. Noções de lógica: proposições, conectivos, negação de proposições compostas. 2. Conjuntos: caracterização, 

pertinência, inclusão, igualdade e intervalos. 3. Conjuntos numéricos. 4. Operações: união, interseção, diferença e produto 

cartesiano. 5. Composição de funções. 6. Função inversa. 7. Principais funções elementares: 1° grau, 2° grau, exponencial e 

logarítmica. 8. Médias aritméticas e geométricas. 9. Progressões aritméticas e geométricas. 10. Análise combinatória. 11. 

Trigonometria. 12. Geometria. 13. Matrizes e Determinantes. 14. Regra de três simples e composta. 15. Juros e porcentagem.

Informática: 1 Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente 

Microsoft  Office 2007. 2 Sistemas operacionais:  Windows 7. 3 Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, 

ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. 4 Conceitos de organização e de gerenciamento de 

informações, arquivos, pastas e programas. 5 Certificação e assinatura digital. 6 Segurança da Informação.

Conhecimentos  Gerais:  1.  Noções  gerais  sobre  a  vida  econômica,  social,  política,  tecnológica,  relações  exteriores, 

segurança  e  ecologia  com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-

geográficas em nível nacional e internacional. 2. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos 

na sociedade contemporânea.  3.  Desenvolvimento urbano brasileiro.  4.  Cultura  e sociedade brasileira:  artes,  arquitetura, 

cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. 5. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Espírito Santo e do 

Município de Cariacica. 6. Lei municipal 29/2010.

CARGO: 201 – AGENTE ADMINISTRATIVO

Conhecimentos  Específicos:  1  Noções em Direito:  direitos  e  garantias  fundamentais.  2.  Ato  administrativo:  conceito, 

requisito, atributos, classificação, espécie e invalidação. 2.1 Anulação e revogação. 2.2 Prescrição. 3. Controle da administração 

pública: controle Administrativo, controle legislativo, controle judiciário. 4. Agentes Administrativos: investidura e exercício da 
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função pública. 4.1. Direitos e deveres dos servidores públicos. Regimes Jurídicos. 4.2 Processos administrativos: conceito 

princípios, fases e modalidade. 5. Princípios da administração pública. 6. Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992: improbidade 

administrativa. 7. Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações. 8. lei nº 8.666, de 21 de janeiro de 1993, e suas 

alterações. 8.1 disposições Gerais: Princípios e definições. 8.2 Licitações e contratos. 8.3 Licitações: modalidades, limites e 

dispensa.  8.4  contratos:  disposições  preliminares,  formalização,  alteração,  execução,  inexecução e rescisão.  8.5  Pregão 

eletrônico Lei 10.520 de 17 de julho de 17 de julho de 2002, e alterações. 9 Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999: O processo  

Administrativo no âmbito da  Administração Público Federal.

CARGO: 202 – EDUCADOR SOCIAL

Conhecimentos Específicos: Mediação de Conflitos. História Social da criança e da família.   Desenvolvimento da criança e 

do adolescente.  Formas de violência contra a criança e o adolescente. Características especiais dos maus tratos. Exclusão 

social.  Sistema  de  Garantia  de  Direitos.  Proteção  Integral:  Políticas  Integradas.  Conselho  de  Direitos:  Conceito  e 

Responsabilidades. Conselho Tutelar: Conceito e Responsabilidades. Ato Infracional e suas Vicissitudes.  Álcool, tabagismo e 

outras drogas. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estatuto da Criança e do Adolescente. Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo.

CARGO: 203 – FISCAL MUNICIPAL DE SERVIÇOS – FISCAL SANITÁRIO

Conhecimentos Específicos: Ciclo hidrológico. A água na transmissão de doenças. Mananciais de água. Captação de água 

subterrânea e superficial. Padrões de potabilidade - Portaria Nº 518/04 do Ministério da Saúde. Análise e controle de qualidade 

da água. Materiais e equipamentos. Parâmetros de projeto e dimensionamento (adução, reservação e distribuição). Tratamento 

de água. Construção e desinfecção de poços e reservatórios. Importância do tratamento dos esgotos sanitários. Soluções 

individuais e coletivas de tratamento dos esgotos sanitários. Noções de saúde púbica. Noções de desenho técnico. Noções de 

segurança do trabalho. Sistemas de Abastecimento de Água e Sistemas de Esgotamento Sanitário: unidades constituintes, 

processos de tratamento, especificações técnicas, equipamentos, dimensionamento, orçamento, obras e operação. Noções de 

educação sanitária. Noções de qualidade ambiental e de preservação do meio ambiente. Ecologia e poluição ambiental. Uso 

sustentado de recursos naturais. Licenciamento ambiental: LAP, LAI e LAO. Estudo de Impacto Ambiental - EIA. O Relatório de 

Impacto Ambiental – RIMA.  Resolução CONAMA 001/86 e 357/05. 

CARGO: 204 – FISCAL MUNICIPAL DE SERVIÇOS – OBRAS E POSTURAS

Conhecimentos Específicos:  Gerenciamento, acompanhamento e fiscalização de obras de Engenharia Civil. Redação de 

laudos e pareceres técnicos. Dos Projetos: Definições, conteúdo, características das partes; Coordenação e compatibilização de 

projetos; Definição do programa de necessidades e diretrizes; Projeto para aprovação; Projeto definitivo; Plantas para execução; 

Projeto como foi construído. Da Execução de Obras: Técnicas construtivas; Controle tecnológico; Controle da qualidade dos 

serviços.   Da Gerência de Obras:  Estimativas de custo;  Orçamentos de custo;  Cronogramas de prazos;  Cronogramas de 

desembolso; Cronograma geral  da obra; Fiscalização; Controle de acompanhamento; Controle de desempenho; Relatórios. 

Padronização do desenho e normas técnicas vigentes – tipos, formatos, dimensões e dobraduras de papel; linhas utilizadas no 

desenho técnico. Escalas; projeto arquitetônico – convenções gráficas, (representação de materiais, elementos construtivos, 

equipamentos,  mobiliário);  desenho de:  planta de situação, planta baixa,  cortes,  fachadas,  planta de cobertura;  detalhes; 

cotagem;  esquadrias  (tipos  e  detalhamento);  escadas  e  rampas  (tipos,  elementos,  cálculo,  desenho);  coberturas  (tipos, 

elementos  e  detalhamento);  acessibilidade  (NBR 9050/2004).  Desenho  de  projeto  de  reforma  –  convenções.  Projeto  e 

execução de instalações prediais – instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, telefonia, gás, mecânicas, ar-condicionado. 

Estruturas – desenho de estruturas em concreto armado e metálicas (plantas de formas e armação). Vocabulário técnico – 

significado dos termos usados em arquitetura e construção. Tecnologia das construções. Materiais de construção.  Orçamento 

de obras: estimativo detalhado (levantamento de quantitativos, planilhas, composições de custos, cronograma físico-financeiro). 

Execução e fiscalização de obras noções de segurança do trabalho. Desenho em AUTOCAD: menus, comandos, aplicações.

CARGO: 205 – REGENTE

Conhecimentos Específicos: História da Música Ocidental: da idade média ao século XXI; Conhecimentos sobre harmonia, 

contraponto (modal e tonal). Procedimentos básicos da análise musical. Instrumentação e técnicas básicas de orquestração e 

arranjo. 
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COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO

Língua Portuguesa: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida 

pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e 

gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas 

entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. 

Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; 

tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. 

Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias 

verbal e nominal.  13.  Regências verbal e nominal.  14.  Emprego de tempos e modos verbais.  15. Formação de tempos 

compostos dos verbos.  16.  Locuções verbais (perífrases verbais);  17.  Sintaxe de colocação pronominal.  18.  Paralelismo 

sintático e paralelismo semântico. 

Matemática:  1. Noções de lógica: proposições, conectivos, negação de proposições compostas. 2. Conjuntos: caracterização, 

pertinência, inclusão, igualdade e intervalos. 3. Conjuntos numéricos. 4. Operações: união, interseção, diferença e produto 

cartesiano. 5. Composição de funções. 6. Função inversa. 7. Principais funções elementares: 1° grau, 2° grau, exponencial e 

logarítmica. 8. Médias aritméticas e geométricas. 9. Progressões aritméticas e geométricas. 10. Análise combinatória. 11. 

Trigonometria. 12. Geometria. 13. Matrizes e Determinantes. 14. Regra de três simples e composta. 15. Juros e porcentagem.

Informática: 1 Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente 

Microsoft  Office 2007. 2 Sistemas operacionais:  Windows 7. 3 Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, 

ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. 4 Conceitos de organização e de gerenciamento de 

informações, arquivos, pastas e programas. 5 Certificação e assinatura digital. 6 Segurança da Informação

Conhecimentos  Gerais:  1.  Noções  gerais  sobre  a  vida  econômica,  social,  política,  tecnológica,  relações  exteriores, 

segurança  e  ecologia  com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-

geográficas em nível nacional e internacional. 2. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos 

na sociedade contemporânea.  3.  Desenvolvimento urbano brasileiro.  4.  Cultura  e sociedade brasileira:  artes,  arquitetura, 

cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. 5. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Espírito Santo e do 

Município de Cariacica. 6. Lei municipal 29/2010.

CARGO: 301 – TÉCNICO EM DEFESA CIVIL

Conhecimentos Específicos: Política Nacional de Defesa Civil, 2007. Aspectos jurídicos das atividades de defesa civil. Itens: 

Natureza Jurídica das Atividades de Defesa Civil; A Defesa Civil na Organização Administrativa; Natureza do Vínculo dos 

Agentes de Defesa Civil com a Administração Pública e O poder de polícia da Defesa Civil.

CARGO: 302 – TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO - AGRÍCOLA

Conhecimentos  Específicos:  Instalação de horta:  tipo,  localização,  ferramentas  e  utensílios.  Solo  e  clima.  Adubação. 

Irrigação.  Semeadura,  espaçamento e  canteiros.  Ervas daninhas,  herbicidas,  fungicidas e  inseticidas.  Pragas e controle. 

Moléstias das hortaliças. Nematoides. Época de colheita e plantio. Tratos culturais - escorificação, transplantação, desbaste, 

amontoa e cobertura morta. Cultura de hortaliças, condimentos, frutas, leguminosas, grãos e tubérculos. Utilização produtora de 

insumos. Produção de mudas, podas e enxertias. Rotação e consorciação. Unidades produtoras.

CARGO: 303 – TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO - EDIFICAÇÕES

Conhecimentos  Específicos:   Padronização  do desenho e normas técnicas vigentes  –  tipos,  formatos,  dimensões e 

dobraduras de papel; linhas utilizadas no desenho técnico. Escalas; projeto arquitetônico – convenções gráficas, (representação 

de materiais, elementos construtivos, equipamentos, mobiliário); desenho de: planta de situação, planta baixa, cortes, fachadas, 

planta de cobertura; detalhes; cotagem; esquadrias (tipos e detalhamento); escadas e rampas (tipos, elementos, cálculo, 

desenho); coberturas (tipos, elementos e detalhamento); acessibilidade (NBR 9050/2004). Desenho de projeto de reforma – 

convenções.  Projeto  e  execução  de  instalações  prediais  –  instalações  elétricas,  hidráulicas,  sanitárias,  telefonia,  gás, 

mecânicas,  ar-condicionado.  Estruturas –  desenho de estruturas em concreto armado e metálicas (plantas de formas e 

armação). Vocabulário técnico – significado dos termos usados em arquitetura e construção. Tecnologia das construções. 

Materiais de construção. Topografia.  Orçamento de obras:  estimativo detalhado (levantamento de quantitativos,  planilhas, 

composições de custos, cronograma físico-financeiro). Execução e fiscalização de obras noções de segurança do trabalho. 
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Desenho em AUTOCAD 14: menus, comandos e aplicações.

CARGO: 304 – TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO – HIGIENE DENTAL

Conhecimentos  Específicos:  Conhecimento  e  procedimentos  de  atenção  integral  em  saúde  bucal.  Manutenção  e 

conservação dos equipamentos odontológicos. Preparo de instrumental e material para uso clínico. Instrumentação durante a 

realização  de  procedimento  clínico.  Registro  de  procedimentos  odontológicos  realizados.  Higiene  Dentária:  técnicas  de 

escovação supervisionada. Índices epidemiológicos utilizados em odontologia, preenchimento de fichas de controle e fichas 

clínicas,  registros  em odontologia.  Manejo  de  pacientes  na  clínica  odontológica.  Materiais  Odontológicos:  nomenclatura, 

utilização, preparo, manipulação, acondicionamento e controle de estoque. Seleção de moldeiras e confecção de modelos. 

Revelação e montagem de radiografias. Noções de controle de infecções (microrganismos, infecções cruzadas, assepsia e 

antissepsia, desinfecção e esterilização); higienização das mãos. Noções de anatomia bucal.  Sistema Único de Saúde, Leis 

Orgânicas de Saúde (lei 8080/90 e 8142/90),  Decreto 7.508 de 28  de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção  

Primária  em Saúde.  Política  Nacional  de  Humanização;  Normas e Diretrizes  da  Estratégia  Saúde da  Família.  Modelos 

Assistenciais.

CARGO: 305 – TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO - INFORMÁTICA

Conhecimentos  Específicos: 1.  Conceitos:  hardware,  periféricos,  dispositivos  de  entrada  e  saída,dispositivos  de 

armazenamento,  configuração e diagnóstico de hardware e software.  2. Conhecimentos de Microsoft Office.  3. Sistemas 

Operacionais: Microsoft Windows, Linux. 4. Administração de usuários, grupos,permissões, controle de acesso. 5. Conceitos de 

serviços de diretórios (Lightweight Directory Access Protocol – LDAP) e Microsoft Active Directory. 6. Segurança da informação: 

segurança nos sistemas operacionais solicitados, conceitos de certificação digital, criptografia, firewall e vírus de computador. 7. 

Internet: protocolos, serviços, correio eletrônico, servidores web. 8. Conhecimentos básicos de redes: conceitos, administração 

e  configuração  de  redes  locais  baseadas  em TCP/IP  e  redes  WAN baseadas  em MPLS.  9.  Comunicação  de  dados, 

equipamentos de conectividade (roteadores, switches). 

CARGO: 306 – TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO – TÉCNICO CONTABILIDADE

Conhecimentos Específicos: Contabilidade: Conceito, Objetivos e finalidades. Gestão: Empresas de prestação de serviços, 

comerciais e industriais. Receitas. Despesas. Custos e resultados. Regimes contábeis. Exercício social e períodos contábeis. 

Patrimônio:  Conceito,  Componentes,  Variações  e  configurações.  Contas:  Conceito,  Estrutura  e  espécies.  Escrituração: 

Mecanismo de débito e crédito, Lançamentos, Livros obrigatórios e facultativos, Método e espécies de escrituração, Fatos 

contábeis, Registros contábeis, Correção de erros. Apuração de resultados: Amortização, Depreciação, Exaustão e provisões. 

Lucro: Bruto, Custo de vendas, Lucro operacional e lucro líquido. Avaliação de estoques. Apropriação de resultado. Reserva de 

lucros de capital e de reavaliação. Balancetes e demonstrativos contábeis: Espécies, Finalidades. Elaboração e relacionamento 

entre balancetes demonstrativos contábeis. Levantamentos. Inventários. Noções de arquivologia e protocolo. 

CARGO: 307 – TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO – TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Conhecimentos Específicos:  Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética e legislação profissional. 

Noções de Farmacologia.  Admissão,  alta,  óbito.  Assistência  de enfermagem ao exame físico.  Enfermagem nos exames 

complementares. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo pós morte. Tratamento e 

assistência de enfermagem em: clínica médica, emergências,  clínica médico-cirúrgica,  pediatria, psiquiatria, ginecologia e 

obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto parasitárias. Programa de imunização e rede de frios, conservação de vacinas, 

esquema básico de vacinação, vias de administração. Políticas Públicas de saúde. Saúde do idoso. Procedimentos técnicos 

relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene, massagem de conforto, posições para exames, transporte do 

paciente e paciente terminal. Técnicas básicas: sinais vitais, medicação, coleta de material para exames, técnicas de curativo, 

crioterapia e termoterapia, nebulização, oxigenoterapia e sondagens. Controle de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia, 

esterilização,controle e prevenção de infecção hospitalar. Atuação do técnico de enfermagem na unidade de: clínica médica, 

cirúrgica, pré e pós operatório, emergências, hemorragia, envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e 

ressuscitação cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas complicações, assistência do 

puerpério e suas complicações, prevenção do câncer cérvico-uterino e mama, planejamento familiar.  Sistema Único de Saúde, 

Leis Orgânicas de Saúde (lei 8080/90 e 8142/90),  Decreto 7.508 de 28  de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção 
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Primária  em Saúde.  Política  Nacional  de  Humanização;  Normas e Diretrizes  da  Estratégia  Saúde da  Família.  Modelos 

Assistenciais.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida 

pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e 

gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas 

entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. 

Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; 

tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. 

Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias 

verbal e nominal.  13.  Regências verbal e nominal.  14.  Emprego de tempos e modos verbais.  15. Formação de tempos 

compostos dos verbos.  16.  Locuções verbais (perífrases verbais);  17.  Sintaxe de colocação pronominal.  18.  Paralelismo 

sintático e paralelismo semântico. 

Informática: 1 Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente 

Microsoft  Office 2007. 2 Sistemas operacionais:  Windows 7. 3 Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, 

ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. 4 Conceitos de organização e de gerenciamento de 

informações, arquivos, pastas e programas. 5 Certificação e assinatura digital. 6 Segurança da Informação.

Conhecimentos  Gerais:  1.  Noções  gerais  sobre  a  vida  econômica,  social,  política,  tecnológica,  relações  exteriores, 

segurança  e  ecologia  com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-

geográficas em nível nacional e internacional. 2. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos 

na sociedade contemporânea.  3.  Desenvolvimento urbano brasileiro.  4.  Cultura  e sociedade brasileira:  artes,  arquitetura, 

cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. 5. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Espírito Santo e do 

Município de Cariacica. 6. Lei municipal 29/2010.

CARGO: 401 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – ADMINISTRADOR 

Conhecimentos Específicos:  1. Administração Pública. 2. Controle do Patrimônio Público. 3. Direito Administrativo: Atos 

Administrativos, Contratos Administrativos, Bens Públicos, Serviços Públicos, Licitação, Processo Administrativo Disciplinar e 

Responsabilidade do Agente Público.  4.  Ética na Administração Pública.  5.  Gestão de Processos.  6. Gestão Pública.  7. 

Governar em rede. 8. Sistema de Informações Organizacionais. 9. Administração de Recursos Humanos. 10. Treinamento e 

Desenvolvimento de Recursos Humanos. 11. Administração Financeira e Orçamentária. 12. Administração Estratégica. 13. 

Gestão da Qualidade. 14. Gestão de Serviços Públicos Municipais. 15. Funções da Administração (Planejamento, Organização, 

Direção e Controle). 15. Controle da administração pública: controle Administrativo, controle legislativo, controle judiciário. 16. 

Princípios da administração pública. 17. Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992: improbidade administrativa. 18. Lei nº 8.112 de 11 

de dezembro de 1990 e suas alterações. 19. Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999: O processo Administrativo  no âmbito da 

Administração Público Federal.

CARGO: 402 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – ARQUITETURA/URBANISMO

Conhecimentos  Específicos: Sítio  Natural;  Paisagismo;  Estrutura  Urbana;  Zoneamento  e  Diversidade;  Densidade 

Urbana;  Tráfego e Hierarquia  Viária;  Imagem Urbana;  Uso e Ocupação do Solo;  Legislação Urbanística;  Legislação 

ambiental e urbanística, estadual e federal: Estatuto da Cidade - diretrizes gerais da política urbana - Lei n.°10.257, de 

10/07/2001 e Lei Federal n.° 6.766/79.; Mercado Imobiliário e Política de Distribuição dos Usos Urbanos; Sustentabilidade 

e  suas  aplicações  projetuais  no  urbanismo  e  paisagismo  (Agenda  21  e  Agenda  Habitat);  Conhecimentos  gerais  de 

Arquitetura e Urbanismo. Projeto de arquitetura:  etapas de elaboração do projeto. Representação gráfica em arquitetura. 

Conhecimento e procedimentos de projetos de escolas, hospitais, edifícios públicos, conjuntos residenciais, praças públicas e 

espaços de urbanização. Serviços de urbanismo e construção de obras de arquitetura paisagística. Vistoria de construções, 

perícias, avaliações, arbitramentos e laudos técnicos de obras. Notificações e autos referentes a irregularidades. Materiais, 

mão-de-obra e respectivos custos. Sustentabilidade e suas aplicações na arquitetura. Noções de projetos complementares de 

arquitetura. Estrutura  e  ordenação  do  espaço  edificado  na  paisagem urbana.  Parcelamento,  uso  e  ocupação  do  solo, 
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zoneamento.  Ergonomia. Conforto Ambiental. Inclusão social de pessoas com deficiência. Acessibilidade a edificações, espaço 

e equipamentos urbanos. Computação gráfica aplicada à arquitetura, ao urbanismo, ao paisagismo e comunicação visual. 

Técnicas construtivas tradicionais e modernas. Ética profissional.  Orçamentação,  Licitação,  Contratos e Fiscalização de 

Obras Públicas.

CARGO: 403 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – ARQUIVOLOGISTA

Conhecimentos  Específicos:  Conceituação:  Arquivos:  origem,  histórico,  finalidade,  função,  classificação,  princípios, 

terminologia, arquivística, tipos de arquivamento, teoria das três idades, construção, instalação e equipamentos. Documentos: 

classificação (natureza, tipologia e suporte físico), características, correspondências (classificação, caracterização); órgãos de 

documentação, características dos acervos, teoria da informação, gerenciamento da informação, gerenciamento arquivístico de 

documentos eletrônicos, gestão eletrônica de documentos. Diretivas para a preparação de registros de autoridade arquivística: 

descrições de entidades. Legislação Arquivista: Política nacional de arquivos. Classificação, temporalidade e destinação de 

documentos de arquivo. Salvaguarda de documentos sigilosos. Gestão de Documentos: Produção, utilização, destinação de 

documentos. Elaboração de códigos ou planos de classificação de documentos. Elaboração de tabelas de temporalidade, 

transferência e recolhimento, avaliação e seleção de documentos; eliminação; tratamento de arquivos especiais; política de 

acesso; preservação de documentos; conservação, restauração e microfilmagem. Arquivos Correntes: Protocolo: recebimento, 

classificação,  registro,  tramitação  e  expedição  de  documentos;  sistema  e  métodos  de  arquivamento,  operações  de 

arquivamento, conservação, empréstimo e consulta dos documentos, transferência. Vantagens; requisitos para a construção; 

recebimento e conferência de documentos; tratamento, armazenamento, localização, recuperação, conservação e recolhimento 

dos documentos. Arquivos Permanentes: Funções, destinação: transferência e recolhimento de acervos; arranjo, descrição e 

publicação (tipos e elaboração de instrumentos de pesquisa); conservação; acesso. Projetos Arquivísticos: Levantamento de 

dados,  análise  de  dados coletados,  planejamento,  implantação  e  acompanhamento  (introdução,  diagnóstico,  justificativa, 

objetivos, metodologia, orçamento dos recursos, programação de atividades, produtos finais.

CARGO: 404 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – ASSISTENTE SOCIAL

Conhecimentos Específicos: 1. Fundamentos do serviço social. 2. Política social. 3. Seguridade social. 4. Reforma sanitária. 

5. Serviço social na contemporaneidade: dimensões históricas, teórico metodológicas e ético-políticas no contexto atual do 

Serviço Social. 6. Serviço Social e família: diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares e direitos geracionais. 7. O 

Serviço Social no Processo de reprodução de Relações Sociais. 8. Questão social e Serviço social. 9. Planejamento em serviço 

social: alternativas metodológicas de processos de planejamento, monitoramento e avaliação – formulação de programas, 

projetos e planos; processo de trabalho do Assistente Social. 10. Instrumentalidade do Serviço Social. 11. Pesquisa em Serviço 

Social.  12.  Indicadores  Sociais.  13.  Elaboração  de  laudos,  pareceres  e  relatórios  sociais.  14.  Trabalho  em  rede.  15. 

Interdisciplinaridade. 16. Atribuições do Assistente Social na Saúde. 17. O Serviço Social na década de 90. 18.  Gestão 

democrática na Saúde. 19. Legislação: SUAS (Sistema Único de Assistência Social);  LOAS (Lei Orgânica da Assistência 

Social); Código de Ética Profissional do Assistente Social; Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social e o ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente). Lei da Saúde - SUS. Lei Maria da Penha. Estatuto do Idoso. Diretrizes Curriculares do 

Curso de Serviço Social ABEPSS e MEC, Constituição Federal, HumanizaSUS, Conselho Federal de Medicina.

CARGO: 405 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – AUDITOR

Conhecimentos  Específicos:  Teoria  Contábil:  conceitos,  princípios  fundamentais,  elementos  e  situações  patrimoniais, 

regimes e métodos contábeis. Prática Contábil: Escrituração, plano de contas, demonstrações contábeis. Auditoria:  Normas 

brasileiras para o exercício da auditoria interna: independência; competência profissional; âmbito do trabalho; execução do 

trabalho e administração do órgão de auditoria interna. Auditoria no setor público estadual. Finalidades e objetivos da auditoria. 

Abrangência de atuação. Formas e tipos. Normas relativas à execução dos trabalhos. Normas relativas à opinião do auditor. 

Relatórios,  pareceres  e  certificados  de  auditoria.  Operacionalidade.  Objetivos,  técnicas  e  procedimentos  de  auditoria. 

Planejamento dos trabalhos. Programas de auditoria. Papéis de trabalho. Testes de auditoria. Amostragem estatística em 

auditoria.  Eventos  ou  transações  subsequentes.  Revisão  analítica.  Entrevista.  Conferência  de  cálculo.  Confirmação. 

Interpretação das informações. Observações. Procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações contábeis. 

Normas relativas ao Parecer.  Ética profissional  e responsabilidade legal.  Avaliação dos controles internos.  Materialidade, 

relevância e risco em auditoria. Evidência em auditoria. Função da auditoria Interna. Riscos de auditoria interna. Sistemas de 

controle interno e externo e suas normas constitucionais e legais. CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceito; objetivos; campo de 

aplicação; regimes contábeis. Elementos e classificações patrimoniais, avaliação e variações patrimoniais. Plano de Contas e 
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Sistemas: conceitos; elencos de contas; sistemas de contabilidade pública e prática de escrituração; encerramento de contas. 

Orçamento público, receitas e despesas públicas, práticas contábeis no setor público, contabilização e elaboração de balanços, 

normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao Setor Público – Lei Nº 4320/64 – Título I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X). Lei Nº  

8.666/93 – Capítulos I,  II,  III  e IV.  Controle da administração pública: controle Administrativo, controle legislativo, controle 

judiciário.  Agentes Administrativos:  investidura e exercício  da função pública.  Direitos e deveres dos servidores públicos. 

Regimes Jurídicos.  Processos administrativos: conceito princípios, fases e modalidade. Princípios da administração pública. Lei 

no 8.429, de 2 de junho de 1992: improbidade administrativa.  Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações. Lei 

9.784 de 29 de janeiro de 1999: O processo Administrativo no âmbito da  Administração Público Federal.

CARGO: 406 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – BIBLIOTECÁRIO

Conhecimentos Específicos: ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS: A Biblioteca pública e o Ensino 

Público:  Relação  Biblioteca  e  Comunidade.  Biblioteca  pública:  Estrutura,  organização,  funções e  objetivos.  Sistemas de 

informação: planejamento e gestão. Administração de recursos e serviços. Marketing e relações públicas. Tecnologias da 

Informação e da Comunicação. ÁREA DE ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO: Representação Temática: 

Políticas de indexação.  Classificação Decimal  Universal  (CDU).  Análise temática.  Linguagens de indexação.  Controle de 

vocabulários. Recuperação da informação em bases de dados. Representação Descritiva: Políticas de descrição. Padrões de 

descrição: CCAA2 e normas técnicas brasileiras. Formato MARC 21. Catálogo de autoridade. Catalogação cooperativa. ÁREA 

DE  SERVIÇOS  DE  REFERÊNCIA E  INFORMAÇÃO:  Fontes  especializadas  em  C&T:  obras  de  referência,  periódicos 

eletrônicos, bases de dados, portais de informação; Bibliotecas digitais; Ferramentas de busca e recursos informacionais na 

Internet; Programas cooperativos e consórcios; Intercâmbio eletrônico de documentos; Aplicação de normas técnicas nacionais 

e internacionais na elaboração de  documentos; Estudo e educação de usuários; Serviços de referência virtuais e presenciais.

CARGO: 407 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Conhecimentos Específicos: Linguagem de Programação: Introdução a aplicativos e a applets Java. Estruturas de Controle: 

if, if/else, while, for switch, do/while, break e continue. Métodos. Programação baseada em objetos. Programação orientada a 

objetos.  Strings  e  Caracteres.  Tratamento  de  exceções:  blocos  try/catch,  finally.  Multithreading:  classe  Thread,  interface 

Runnable. Arquivos e Fluxos. Conectividade de banco de dados Java (JDBC). Servlets. Estrutura de dados: listas, pilhas, filas e 

árvores. Linguagem padrão ANSI: Estruturas de programas em C: comandos e funções-padrão utilizadas para construção de 

programas  em  C.  Alocação  dinâmica  de  memória;  aritmética  de  ponteiros.  Conhecimentos  em  linguagem  Web  (PHP, 

Javascript, Java, Webservices e Programa em três camadas. Sistemas Operacionais: Introdução ao hardware, software e 

sistemas  operacionais:  introdução  aos  sistemas  operacionais;  conceitos  de  hardware  e  software;  processos  e  threads. 

Conceitos  de  processos:  conceitos  de  thread;  execução  assíncrona  concorrente;  programação  concorrente;  deadlock  e 

adiamento indefinido; escalonamento de processador. Memória real e virtual: organização e gerenciamento da memória virtual; 

organização da memória virtual; gerenciamento de memória virtual. Armazenamento secundário, arquivos e bancos de dados: 

otimização  do  desempenho  do  disco;  sistemas  de  arquivos  e  de  bancos  de  dados.  Desempenho,  processadores  e 

gerenciamento de multiprocessador: desempenho e projeto de processador; gerenciamento de multiprocessador. Computação 

em rede e distribuída: introdução às redes; introdução a sistemas distribuídos; sistemas distribuídos e serviços web. Segurança. 

Estudos de casos de sistemas operacionais: estudo de caso Linux; 21; estudo de caso Windows XP. Engenharia de Software: 

Conceitos de Engenharia de Software: processos de desenvolvimento de Software, conceitos de Gerência de Processos de 

Software, métricas de Processo e Projeto de Software, planejamento de Projeto de Software, análise e gestão de risco, garantia 

da Qualidade de Software. Engenharia de Software Orientada a Objetos: conceitos e princípios orientados a objetos. Banco de 

Dados: Modelo Entidade-Relacionamento, Modelo Relacional. Álgebra Relacional. Linguagem SQL: Regras de Integridade, 

Estrutura  de  Arquivos  e  Armazenamento,  Indexação,  Processamento  de  Consultas,  Transação;  Visões,  Controle  de 

Concorrência; Recuperação; Banco de dados Distribuídos; Replicação, Data Warehouse. Redes de Computadores: Conceitos 

básicos.  Protocolos.  Modelo  OSI,  TCP/IP:  camadas,  endereçamento  IP.  Cabeamento:  meios  de  transmissão,  tipos.  A 

arquitetura  Ethernet.  Equipamentos  de  redes:  hubs,  switches,  roteadores.  Segurança  de  redes.  Serviços  SAMBA,  NFS, 

PROXY, FIREWALL, DNS, SMTP, IMAP, POP, VPN, HTTP e FTP. 

CARGO: 408 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Conhecimentos Específicos:  Teoria da Comunicação e a publicidade: O campo da comunicação e as ciências sociais. 

Principais teorias sobre o fenômeno da comunicação. Estudos sobre mídias. Comunicação e Indústria Cultural. A atuação 

integrada dos profissionais de comunicação. As ações de comunicação e a sua interdisciplinaridade com outras áreas de 
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conhecimento e outros campos: artístico, político, econômico. Teorias sobre publicidade e propaganda. Função da Propaganda. 

Abordagem crítica da comunicação publicitária. As teorias psicológicas da comunicação e da propaganda no comportamento 

humano. Princípios de Marketing: Introdução ao marketing. Conceito, evolução, princípios e composto de marketing. Sistemas 

de informações de marketing: ambiente e pesquisa de mercado. Segmentação do marketing. Relações da empresa com os 

cenários ambientes. Análise ambiental: pontos fortes e fracos. Recursos empresariais. Análise ambiental externa. Ameaças e 

oportunidades.  Criação  e  Redação  Publicitária:  Mecanismos  de  motivação  e  objetivo  de  criação.  Produção  de  textos 

publicitários para peças gráficas e eletrônicas. Elementos icônicos e linguísticos. Diferença das linguagens. O texto persuasivo. 

Relação  texto,  som,  imagem e  movimento.  Técnicas  de  criação  e  redação  para  os  diferentes  meios  e  consumidores. 

Linguagem visual. Os vocabulários visual e verbal. Elementos de Comunicação visual. Comunicação visual e comunicação 

persuasiva. Linguagem Gráfica: A linguagem impressa aplicada à publicidade. Aplicação de cores, texturas, marcas. studos 

sobre  programas de  identidade  visual.  Planejamento  e  normalização  de  informações visuais.  Linguagens Eletrônicas:  A 

linguagem de áudio e vídeo aplicada à publicidade. A comunicação na televisão. Técnicas de criação, produção e veiculação de 

informações publicitárias através do rádio e da televisão.  Função e relações entre textos,  som e imagem. Planejamento 

estratégico da comunicação integrada. Planejamento aplicado à propaganda de serviços, produtos, organizações. Briefing, 

identificação de públicos, definição de problemas de comunicação. Estratégia de mensagem e de mídia. Planos de veiculação. 

Administração  e  controle  de  mídias.  Planejamento  financeiro.  Comunicação  mercadológica.  Políticas  de  Comunicação. 

Estratégias de veiculação e público alvo. Cobertura, frequência sustentação. Ética e Legislação da Comunicação. Códigos de 

ética publicitária.  Códigos de autoregulamentação publicitária:  normas padrão do CONAR -  Conselho Nacional  de Auto-

regulamentação. Legislação dos meios de comunicação. Legislação das profissões de comunicação. Democratização da 

Comunicação. Entidades de classe. Entidades de representação.

CARGO: 409 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – CONTADOR

Conhecimentos Específicos:  CONTABILIDADE GERAL - A Escrituração Contábil; Os registros das operações típicas de 

uma empresa; A avaliação dos ativos e passivos; A elaboração das demonstrações contábeis. CONTABILIDADE PÚBLICA - 

Contabilidade Pública; Plano de Contas; Orçamento; Receita e Despesa Pública; Demonstrações Contábeis; Balanço Geral; 

Sistemas de Controle Interno e Externo; Gestão Fiscal. AUDITORIA CONTÁBIL - Características; O trabalho de auditoria; As 

tomadas e prestações de contas; Legislação. PERÍCIA CONTÁBIL - Conceito; Aspectos Profissionais; Aspectos Técnicos, 

Doutrinários,  Processual  e  Operacional;  Legislação.  TEORIA  DA  CONTABILIDADE  -  A  Contabilidade;  Os  Princípios 

Fundamentais de Contabilidade; As escolas ou doutrinas na história da Contabilidade. NOÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E 

PRIVADO - Fontes e Hierarquia da Norma; Estado e Constituição; Poderes do Estado; A Pessoa e seus Atributos; Tipos de 

Sociedades;  Contratos;  Crimes contra  a  ordem econômica;  Tributos e  suas espécies;  Créditos Tributários;  Contratos de 

trabalho em relação aos empregos; Direitos Trabalhistas; Conhecimentos de direito financeiro: Lei 4320/64;  Conhecimentos de 

processos de licitação: Lei Nº 8666/93; Lei complementar 101/00 – finanças públicas; Constituição Federal de 1988. Controle 

da administração pública: controle Administrativo, controle legislativo, controle judiciário. Agentes Administrativos: investidura e 

exercício da função pública. Direitos e deveres dos servidores públicos. Regimes Jurídicos. Processos administrativos: conceito 

princípios, fases e modalidade. Princípios da administração pública.  Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992: improbidade 

administrativa. Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações. 8. Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999: O processo 

Administrativo no âmbito da  Administração Público Federal.

CARGO: 410 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – ECONOMISTA

Conhecimentos Específicos:  1. Ética na Administração Pública. 2. Direito Administrativo: Atos Administrativos, Contratos 

Administrativos, Bens Públicos, Serviços Públicos, Licitação, Processo Administrativo Disciplinar e Responsabilidade do Agente 

Público. 3. Administração Financeira e Orçamentária. 4. Economia do Setor Público: Gastos Públicos; Financiamento dos 

Gastos Públicos, Indicadores de Avaliação Financeira e Política Fiscal. 5.Estatística: Métodos Estatísticos para o Controle da 

Qualidade,  Distribuições Discretas  e  Contínuas  de  Probabilidade,  Amostragens e Distribuições Amostrais,  Estimativa  por 

Intervalo. 6. Finanças Públicas: O Sistema Tributário Brasileiro; O Sistema Federativo e o Fenômeno da Descentralização; A 

Economia Política do Ajuste Fiscal, A Lógica da Privatização e o PND e A Parceria Público-Privada. 7. Formação e Gestão de 

Políticas Públicas. 8. Gestão de Organizações Públicas. 9. Orçamento Público. 10.  Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964 

(atualizada) – Lei do Orçamento. 11. Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 12.  

Lei  n.º  8.666,  de 21 de junho de 1993 (atualizada) – Lei  da Licitação e Contratos da Adm. Pública.  13.  Planejamento 

Estratégico, Tático e Operacional. 14. Economia do Setor Público no Brasil. 
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CARGO: 411 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – ECONOMISTA DOMÉSTICO

Conhecimentos Específicos: 1. Lei n.º  7.387, de 21 de outubro de 1985, Lei n.º 8.042, de 13 de junho de 1990 e Decreto n.º  

92.524, de 07 de abril de 1986 (e alterações); 2. Ética e Legislação Profissional. 3. Organização e segurança no Trabalho (NR-

17, obtida através do site http://www.mte.gov.br/seg_sau/pub_cne_manual_nr17.pdf). 4. Relações interpessoais no ambiente de 

trabalho.5. Orçamento Público. 6. Gestão da Qualidade. 7. Elaboração de projetos.8. Funções administrativas: Planejamento, 

Organização, Direção e Controle. 9. A importância do processo de planejamento da demanda e sua organização. 10. RH: 

Dimensionamento do pessoal necessário, treinamento e desenvolvimento, trabalho em equipes. 11. Técnicas Qualitativas e 

Quantitativas de Previsão de Demanda. 12. Economia do Setor Público. 13. Custos de Manutenção de equipamentos. 14. 

Gestão de estoques. 15. Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 16.Elaboração de  

projetos comunitários. 17. Elaboração de planos de desenvolvimento sustentável. 18. Boas Práticas Agrícolas. 19. Gestão 

ambiental. 20. Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 (e alterações) - Licitação.

CARGO: 412 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Conhecimentos  Específicos:  Sistemas de irrigação. Cálculo e dimensionamento de sistemas de irrigação. Solos,  sua 

origem, formação e interpretação para uso. Conservação do solo. Tipos climáticos do Estado. Interpretação de laudos de 

análise de solos e água. Cálculo das necessidades de corretivos e adubos. Tecnologia e sistemas de produção das principais 

culturas.  Calendários agrícolas.  Processos produtivos agroindustriais.  Custos de implantação e manutenção das culturas. 

Manejo e criação de bovinos, caprino-ovinos, suínos, aves. Evolução de Rebanhos. Análise de orçamentos de construções civis 

rurais. Legislação Ambiental Federal e Estadual. Avaliação de imóveis rurais. ABNT NBR Nº 14653-3. Máquinas e implementos 

agrícolas. Cálculo e custos hora/máquinas para culturas, incluindo florestas.

CARGO: 413 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – ENGENHEIRO AMBIENTAL

Conhecimentos Específicos:  Ciências do Ambiente. Projetos Ambientais. Legislação Ambiental. Hidrogeologia. Hidrologia. 

Geomorfologia e Uso e Ocupação do Solo. Biomas. Ecossistemas. Geoquímica Ambiental. Climatologia. Estudo de Impactos 

Ambientais e Relatório de Impacto Ambiental  –EIA/RIMA. Planejamento e Implantação de Sistemas de Gestão Ambiental. 

Recuperação de Áreas Degradadas. Pedologia. Análise de Química Solo, Ar e Água. Hidráulica. Controle de Poluição das 

Águas. Controle de Poluição Atmosférica. Saúde Pública. Planejamento dos Recursos Hídricos. Obras Hidráulicas. Avaliação 

de  impacto  ambiental.  Análise  de  relatórios  e  pareceres  ambientais.  Elaboração  de  pareceres  ambientais.  Análise  e 

interpretação da Legislação Ambiental e das resoluções Conama. Elaboração de especificações técnicas para contratação de 

serviços  e  estudos ambientais.  Projetos  Ambientais.  Legislação  Ambiental.  Biomas.  Ecossistemas.  Estudos de  Impactos 

Ambientais e relatório de impacto ambiental. Processos de licenciamento ambiental.

CARGO: 414 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – ENGENHEIRO CIVIL

Conhecimentos Específicos: Conhecimento e procedimentos de construção de estradas de rodagem, vias públicas, obras 

de abastecimento de água, drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural, processos de aprovação de projetos, qualidade e 

segurança  de  obras,  vistorias,  perícias,  avaliações,  arbitramentos  e  laudos  técnicos,  normas  e  documentação  técnica, 

processos licitatórios de obras e  serviços  de engenharia,  infração a normas e posturas municipais,  desmembramentos, 

loteamentos, abertura de ruas; noções de estruturas, saneamento e meio ambiente (redes de esgoto, estação de tratamento de 

esgoto, lagoas de estabilização, abastecimento de água, limpeza urbana - acondicionamento, coleta, transporte, destinação 

final do lixo), poluição do meio ambiente, arquitetura e urbanismo, geologia e geotécnica, materiais de construção, técnicas de 

construção, organização de canteiro de obras, solos. Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras. Patologia 

na Construção Civil. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências).

CARGO: 415 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – ENGENHEIRO ELÉTRICO

Conhecimentos Específicos: TEORIA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS: Elementos fundamentais, Leis fundamentais, teoremas 

e  metodologias de análise de circuitos elétricos;  Circuitos elétricos em C.C.;  Circuitos elétricos em C.A. monofásicos e 

polifásicos em regime permanente; Resposta nos domínios do tempo e da freqüência para circuitos com associações RL, RC e 

RLC,  em série,  paralelo  e  mistas;  Análise de harmônicas de fontes sinusoidais.  CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE 

ENERGIA E MÁQUINAS ELÉTRICAS: Circuitos  magnéticos com excitação em C.C e C.A.; Circuitos elétricos acoplados 

magneticamente; Características Indução x Campo de materiais magnéticos, susceptibilidade e permeabilidade magnética; 
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Transformadores monofásicos e trifásicos: princípio de funcionamento, modelos equivalentes, ensaios de rotina e obtenção dos 

parâmetros representativos; Autotransformador:  princípio de funcionamento, modelo equivalente, ensaios de rotina e obtenção 

dos parâmetros representativos; Transformador de três enrolamentos: princípio de funcionamento e modelos equivalentes; 

Princípio  da conversão  eletromecânica de energia;  Máquinas  de  corrente  contínua em regime permanente:  princípio  de 

funcionamento e modelos equivalentes das diversas configurações; Máquinas síncronas: princípio de funcionamento, modelos 

equivalentes e comportamento em regime permanente e transitório; Máquinas de Indução: princípio de funcionamento, modelos 

equivalentes  e  comportamento  em regime  permanente  e  transitório;  Controle  de  velocidade  de  máquinas  de  indução. 

MEDIDAS ELÉTRICAS: Sistema Internacional de Unidades (SI); Medição de corrente, tensão, potência e energia elétrica; 

Transformadores para instrumentos (TCs e TPs);  Transdutores elétricos e de temperatura;  Exatidão,  precisão e erro  de 

medidas.   INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS  DE  B.T.  E  A.T:  Dimensionamento  de  condutores  e  barramentos  elétricos; 

Dimensionamento de condutos para condutores elétricos; Curto-circuito nas Instalações Elétricas. Seleção e especificação de 

transformadores de força, transformadores de potencial (TP), de corrente (TC). Paralelismo de Transformadores. Geração de 

emergência. Segurança e proteção nas instalações elétricas. Aterramento; Proteção contra descargas atmosféricas; Sistemas 

de comando e proteção de circuitos elétricos; Acionamentos de máquinas elétricas; Subestações Industriais e de edificações: 

dimensionamento e projeto das instalações e especificações de equipamentos;  Correção do fator de potência:  projeto e 

especificações; Luminotécnica: Projeto de sistemas de iluminação interna e externa. TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA: Redes de Distribuição primária e secundária: padrões e dimensionamento da rede e equipamentos; 

Controle de Tensão; Medição de Energia Elétrica: padrões de medição e tipos de Consumidores e tarifas elétricas; Proteções 

em Sistemas de Distribuição. Resistência, reatâncias, indutância e capacitância das linhas. Valores relativos e por unidade. 

Cálculo elétrico de linhas curtas. Equação da linha longa, impedância característica, propagação e atenuação. Representação 

da linha por  quadripolo.  Linhas T e  PI.  Potência  e  regulação.  ELETRÔNICA ANALÓGICA:  Dispositivos semicondutores: 

funcionamento,  características  e  aplicações  de  diodos,  transistores,  SCRs,  TRIACs  e  DIACs;  Circuitos  retificadores, 

grampeadores  e  ceifadores;  Amplificadores  Operacionais:  funcionamento,  características  e  aplicações  em  circuitos 

amplificadores, filtros e controladores; Realimentação; Circuitos chaveadores: conversores CC-CC, Choppers e Inversores. 

ELETRÔNICA DIGITAL: Álgebra Booleana; Portas Lógicas; Diagramas Lógicos, Tabelas Verdade e Mapas de Karnaugh; 

Linguagens de Programação Leadder,  STL e FDB; Circuitos Combinacionais e seqüenciais;  Registradores e contadores; 

Conversores A/D e D/A.  SISTEMAS DE POTÊNCIA: Curto circuito simétrico e assimétrico: componentes simétricas e redes de 

seqüências; Ligação à terra; Análise de Sistemas e Estabilidade em Regime Permanente e em Regime Transitório; Regulação 

e controle de tensão; Proteções de Transformadores e de Linhas de AT.  SISTEMAS DE CONTROLE: Modelagem e respostas 

transitórias e permanentes de sistemas dinâmicos; Digramas de Blocos e de fluxos de sinal; Equações e variáveis de estado; 

Critérios de  estabilidade; Controladores PI, PD e PID: análise e síntese de controladores e compensadores.  MATERIAIS 

ELÉTRICOS: Materiais condutores; Materiais isolantes.

CARGO: 416 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – ENGENHEIRO QUÍMICO

Conhecimentos  Específicos:  Química Orgânica e Inorgânica:  Tabela  Periódica:  propriedades periódicas dos elementos, 

Ligação Covalente; Ligação Iônica; Ligação Metálica. Nomenclatura dos diversos compostos. Estudo das propriedades físicas e 

químicas dos grupos funcionais, incluindo biomoléculas constituídas de aminoácidos, açúcares e ácidos graxos. Compostos 

orgânicos de interesse biológico e tecnológico. Processos Industriais/Operações Unitárias das Indústrias Química e de Alimentos: 

Filtração; Extração sólido-líquido; Destilação; Evaporação; Absorção; Secagem e Psicrometria. Mecânica dos Fluidos Aplicada: 

Estática e dinâmica dos fluídos. Balanços globais e diferenciais de massa, energia e quantidade de movimento. Processos 

Termodinâmicos: propriedades termodinâmicas dos fluidos puros; Equilíbrio e estabilidade em sistemas de um componente; 

Propriedades termodinâmicas de misturas homogêneas; Equilíbrio de fases; Equilíbrio químico. Reatores: Introdução ao Cálculo 

de Reatores. Equações básicas dos reatores. Calor, Frio e trocas térmicas: Fontes. Combustão: princípios e equipamentos. 

Geração de vapor: utilização e equipamentos. Refrigeração: princípios, aplicações e equipamentos. Compressores. Troca térmica 

com e sem mudança de fase: aplicações, escolha e projeto de equipamentos. Transferência de calor em escoamento de fluidos. 

Radiação  térmica. Controle  de  processos:  Elementos  de  controle  de  processos  da  indústria  química.  Variáveis:  pressão, 

temperatura, vazão, nível e densidade. Processos químicos industriais: Cerâmicas. Aglomerantes. Vidros.. Os carvões como 

matéria-prima. Indústrias Têxteis. Indústria de Celulose e do Papel. Petroquímica – 1ª e 2ª gerações. Indústria de Polímeros: 

plásticos  e  elastômeros Engenharia  de  Alimentos: Operações  preliminares  na  indústria  de  alimentos:  limpeza,  seleção, 

classificação,  pelagem,  redução  de  tamanho,  separações  mecânicas;  Tratamento  térmico  (pasteurização,  esterilização, 

branqueamento, resfriamento, congelamento, evaporação, extrusão); Cristalização; Desidratação; Concentração (membranas, 

adição de solutos); Irradiação; Estabilidade e controle durante o processamento dos alimentos; Armazenamento dos alimentos: 
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refrigeração,   congelamento,  atmosfera modificada,  atmosfera controlada,  armazenamento de alimentos desidratados e de 

umidade intermediária; Estabilidade e controle durante o armazenamento dos alimentos; Microbiologia dos alimentos: deterioração 

microbiana dos alimentos, controle do desenvolvimento microbiano nos alimentos. Processos fermentativos industriais.  Meio-

ambiente: Análises no controle da poluição ambiental.  Tratamento de efluentes.  Poluentes atmosféricos e seu tratamento. 

Tratamento de resíduos sólidos. Projetos industriais e sua análise: Fases dos projetos industriais da indústria química. Montagem 

industrial. Elaboração de um projeto básico da indústria química. Generalidades sobre cartas de processos. Identificação das 

variáveis de processo e do projeto, parâmetros de equipamentos. Estudo da economia de processos químicos. Número de 

variáveis necessárias ao cálculo de um processo. Finanças: Balanço e princípios contábeis básicos.  Demonstrativo de lucros e 

perdas. Engenharia de Avaliações: Princípios Básicos; Aspectos básicos das Normas Brasileiras (NBs) em vigor até 30-06-2005 

que regulam a matéria;  Sistemas de regressão para cálculo de valor de mercado: simples e múltipla. Introdução à Engenharia 

Econômica: Substituição de equipamentos; Depreciação. Elaboração, Análise e Administração de Projetos: Planejamento de 

projetos; Análises econômico-financeiras de projetos; Financiamento de projetos; Gerência da execução de projetos. Estatística: 

Distribuições de freqüência; Média, mediana, moda, variância, desvio padrão e coeficiente de variação; Teoria elementar da 

probabilidade; As distribuições binomial, normal e de “Student” t; Teoria elementar da amostragem; Teoria estatística da estimação; 

Testes de hipótese e significância; Ajustamento de curvas e o método dos mínimos quadrados. Matemática Financeira: Juros e 

capitalização simples; Capitalização Composta; Descontos; Fluxo de Caixa; Séries de pagamentos iguais com termos antecipados 

e  postecipados;  Valor  Presente  Líquido  e  Taxa  Interna  de  Retorno;  Sistemas  de  amortização  (Tabela  Price,  Sistema  de 

Amortização Constante e Sistema Misto).

CARGO: 417 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – ENGENHEIRO SANITÁRIO

Conhecimentos Específicos:  Sistema Público de Abastecimento de Água: barragens, captação e adução, ER (Estação e 

Recalque), ETA (Estação de Tratamento de Água). Reservatórios. Rede de Distribuição. Dimensionamento e Orçamento. 

Sistema de Esgoto Sanitário: coletores, interceptores, emissários, processos de tratamento de esgotos: lodos ativados, filtros 

biológicos, lagoas de estabilização, outros, dimensionamento, orçamento. Saúde Pública e Meio Ambiente: a ecologia, os 

ecossistemas, cadeia alimentar, ciclos biogeoquímicos da natureza, a biodegradação, nutrição, respiração e fotossíntese, os 

impactos  ambientais,  a  poluição  e  contaminação,  as  doenças  relacionadas  com  a  falta  de  saneamento,  os  aspectos 

epidemiológicos, indicadores de saúde. Hidráulica: Hidrologia. Ecologia: ecossistemas – conceitos e componentes. Cadeia 

alimentar. Ciclos biogeoquímicos da natureza: água, carbono, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Processos de depuração biológica 

das  águas:  autodepuração  dos  cursos  d’água.  Parâmetros  biológicos.  Tratamento  de  águas  residuárias  domésticas  e 

industriais. Processos físico-químicos de tratamento de efluentes e de água de abastecimento: Parâmetros físico-químicos. 

Tratamento físico-químicos de águas. Importância do abastecimento de água. A água na transmissão de doenças. Qualidade, 

impurezas e características físicas, químicas e biológicas da água, padrões de potabilidade, controle da qualidade da água.  

Consumo de água, estimativa de população. Captação de águas superficiais e subterrâneas: tipos de captação, materiais e 

equipamentos,  dimensionamento,  proteção.  Adução de água: tipo de adutoras,  dimensionamento,  materiais  empregados, 

bombas e estações elevatórias. Reservatórios de distribuição: tipos, localização, dimensionamento. Redes de distribuição: 

traçado,  métodos de dimensionamento,  materiais  empregados.  Tratamento de água de abastecimento para pequenas e 

grandes comunidades: coagulação/floculação, decantação, filtração, oxidação/desinfecção, fluoretação/desfluoretação, aeração 

– tecnologias, dimensionamento e composição do tratamento em função da qualidade da água bruta. Sistemas de coleta de 

esgotos sanitários:  traçado, materiais e equipamentos,  dimensionamento, operação e manutenção. Tratamento coletivo e 

individual de águas residuárias domésticas: características dos esgotos, processos e grau de tratamento, tratamento preliminar, 

tratamento secundário e terciário, tratamento do lodo, reuso da água e disposição no solo. Tratamento de efluentes industriais: 

características dos efluentes, tipos de tratamento, dimensionamento, recuperação de materiais. Drenagem urbana: traçado, 

materiais, dimensionamento, manutenção. Resíduos sólidos: conceito, classificação, acondicionamento, coleta, transporte e 

destino  final,  limpeza  pública.  Resíduos  hospitalares:  armazenamento,  coleta,  destino  final,  normas  técnicas  aplicáveis. 

Ecologia e poluição ambiental. Consciência ecológica. A problemática ambiental e o ambiente de negócios. Uso sustentado de 

recursos naturais. Licenciamento ambiental. LAP, LAI e LAO. Estudo de Impacto Ambiental - EIA. O Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA.  Resolução CONAMA 001/86 e 357/05. 

CARGO: 418 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – FARMACÊUTICO

Conhecimentos  Específicos:  1.  Legislação farmacêutica,  ética  profissional,  gestão da  farmácia  hospitalar,  sistema de 

distribuição de medicamentos: coletivo, individualizado e dose unitária. 2. Farmacotécnica de produtos não estéreis: análise de 

formulações; manipulação de fórmulas magistrais e oficinas; estabilidade de formulações extemporâneas; unitarização de 
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medicamentos sólidos e líquidos; controle de qualidade. 3. Farmacotécnica de produtos estéreis: reconstituição, diluição e 

estabilidade de medicamentos injetáveis; unitarização e fracionamento para dispensação por dose unitária; preparo de soluções 

para nutrição parenteral e outras formulações de grande volume; controle microbiológico, controle de qualidade; manipulação 

de  quimioterápicos  antineoplasicos;  validação  de  processos.  cálculos  em  farmácia,  gestão  de  estoque:  aquisição, 

armazenamento e controle de produtos farmacêuticos; sistema informatizados de controle de estoque; farmacodinâmica: vias 

de administração de medicamentos; mecanismos de ação dos fármacos; interação medicamentosa; fatores que interferem na 

ação dos fármacos; efeitos colaterais e reações adversas; alergia, tolerância e intoxicação; utilização de medicamentos em 

populações especiais: neonatos, crianças, gestantes, idosos; utilização de medicamentos em condições especiais: insuficiência 

renal, hepática, cardio vascular e respiratória. 4. Farmacocinética: conceitos gerais; parâmetros farmacocinéticos; metabolismo 

de medicamentos; margem terapêutica; posologia; fatores que alteram a farmacocinética; monitorização de fármacos na prática 

clínica; metodologia de monitorização. 5. Farmácia clínica e atenção farmacêutica: conceitos; uso racional de medicamentos; 

controle  e  seguimento  de  paciente;  problemas  relacionados  ao  medicamento;  monitorização  da  farmacoterapia; 

farmacoepidemiologia: farmacovigilância e estudos de utilização de medicamentos. 6. Farmacoeconomia: conceitos gerais; 

análise  custos-benefício,  custo-utilidade  e  custominimização.  7.  Seleção  de  medicamentos:  conceitos;  padronização  de 

medicamentos.  Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (lei 8080/90 e 8142/90),  Decreto 7.508 de 28  de Junho 

2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização; Normas e Diretrizes da 

Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais.

CARGO: 419 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – FONOAUDIÓLOGO

Conhecimentos Específicos: ÉTICA PROFISSIONAL: Código de Ética da Fonoaudiologia; Lei n° 6.965/81. AUDIOLOGIA: 

Anatomia, fisiologia e desenvolvimento da audição; Avaliação e diagnóstico audiológico; Testes audiológicos para identificação 

das alterações cocleares, retrococleares e do sistema tímpano-ossicular, testes eletrofisiológicos, avaliação e reabilitação do 

processamento auditivo; Intervenção audiológica na criança, adulto e idoso; Intervenção audiológica na saúde do trabalhador; 

Deficiência da audição, reabilitação e prótese auditiva/aparelho auditivo e implante coclear; Exame otoneurológico; Terapia 

fonoaudiológica da criança surda; Reabilitação vestibular; Triagem auditiva neonatal e acompanhamento do desenvolvimento 

da audição;  PAIR – Perda auditiva  induzida por  ruído;  Trabalho interdisciplinar  em Audiologia.  DISFAGIA;  Anatomia  da 

cavidade oral, orofaringe, hipofaringe, laringe e esôfago; Fisiologia da deglutição; Métodos de avaliação nas disfagias; Disfagias 

em recém-nascidos e lactentes: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico; Disfagias em 

crianças com disfunções neuromotoras: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico; Disfagias 

neurogênicas: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico; Disfagias mecânicas/oncológicas: 

conceito,  etiologia,  classificação,  investigação  e  tratamento  fonoaudiológico;  Disfagias  em  portadores  de  doenças 

neuromusculares: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico; Disfagia psicogênica: conceito, 

etiologia,  classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico;  Atuação hospitalar:  avaliação, orientação, tratamento e 

encaminhamentos a pacientes da  clínica médica, UTI, berçário, UTI neonatal e geriatria; Trabalho interdisciplinar em disfagia. 

FONOAUDIOLOGIA EDUCACIONAL: Políticas públicas federais na educação – Lei de Diretrizes  e Bases e Parâmetros 

Curriculares  Nacionais;  Políticas de atendimento  educacional  especializado;  Aquisição  da leitura,  escrita  e  alfabetização; 

Transtornos de aprendizagem e outros distúrbios relacionados à aprendizagem; Atuação fonoaudiológica na educação: ações 

vinculadas  a  alunos,  professores,  gestores  e  equipes  multidisciplinares.  LINGUAGEM:  Aquisição  e  desenvolvimento  da 

linguagem oral e escrita; Transtornos de fala e fluência: conceito, etiologia, classificação, avaliação, diagnóstico e intervenção 

fonoaudiológica; Distúrbios de linguagem oral e escrita: conceito, etiologia, classificação, avaliação, diagnóstico e intervenção 

fonoaudiológica nos ciclos de vida; Transtornos do desenvolvimento: espectro autístico, deficiência intelectual e física e outros; 

Afasias: conceito, etiologia, classificação, avaliação, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica; Linguagem nos processos de 

envelhecimento;  Trabalho  interdisciplinar  em Linguagem.  MOTRICIDADE OROFACIAL:  Anatomia e  fisiologia  do sistema 

estomatognático; Desenvolvimento das estruturas e funções orofaciais nos ciclos da vida; Avaliação, diagnóstico e tratamento 

em Motricidade Orofacial; Disfunções da articulação temporomandibular e dor orofacial, traumas da face, cirurgia ortognática, 

estética facial,  paralisia facial,  queimaduras,  câncer de boca, fissuras lábio-palatinas e demais más-formações orofaciais; 

Alterações de fala músculo esqueléticas; Desenvolvimento e alterações da função respiratória; Trabalho interdisciplinar em 

Motricidade Orofacial.  VOZ:  Anatomia e fisiologia  do aparelho fonador;  Distúrbios da voz;  Avaliação de voz clínica,  voz 

profissional e em fononcologia; Métodos de avaliação em voz; Teoria da fonação; Tratamento em voz clínica; Fisiologia, 

aplicabilidade e raciocínio clínico das técnicas vocais; Intervenção/tratamento em voz profissional; Tratamento em fononcologia; 

Voz e disfonia nos ciclos de vida: da infância à senectude; Promoção de saúde, qualidade de vida e voz; Microcirurgias da 

laringe;  Trabalho interdisciplinar em voz.  SAÚDE COLETIVA: Diretrizes e Princípios do Sistema Único de Saúde; Bases 
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teóricas, conceituais e operacionais das políticas públicas e na saúde coletiva; Planejamento e gestão em saúde; Bases 

teóricas, conceituais e operacionais dos modelos tecnoassistenciais em saúde; Ações de promoção e educação; Ações de 

prevenção e reabilitação; Educação em saúde; Atuação fonoaudiológica em saúde coletiva; Trabalho interdisciplinar em saúde 

coletiva.  Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (lei 8080/90 e 8142/90),  Decreto 7.508 de 28  de Junho 2011. 

Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização; Normas e Diretrizes da Estratégia 

Saúde da Família. Modelos Assistenciais.

CARGO: 420 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – NUTRICIONISTA

Conhecimentos Específicos: Conhecimento e procedimentos de assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios 

e enfermos); Organograma de Unidades de Alimentação e Nutrição; Controle higiênico-sanitário de edificações e instalações; 

Educação e orientação nutricional,  produção e o consumo dos alimentos saudáveis; Controle e prevenção dos distúrbios 

nutricionais,  Necessidades  nutricionais  referentes  a  patologias  relacionadas  à  alimentação  e  à  nutrição;  Avaliação 

antropométrica; Vigilância sanitária (Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997 da ANVISA) em estabelecimentos que distribuam, 

fabriquem ou comercializem alimentos, pareceres, informes técnicos e relatórios; Recomendações nutricionais para Idosos, 

Adulto e Pediatria; Fisiologia e metabolismo da nutrição; Microbiologia dos alimentos; Saúde pública; Alimentos dietéticos 

(funcionais) e alternativos; Administração de serviços de alimentação, planejamento do serviço de nutrição e dietética, aspectos 

físicos do serviço de nutrição e dietética, critérios para elaboração de cardápios; Controle higiênico- sanitário dos alimentos; 

Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC);  Avaliação nutricional hospitalar  e ambulatorial,  dietoterapias; 

Resolução 63 (Regulamento Técnico para a Terapia de Nutrição Enteral).  Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde 

(lei 8080/90 e 8142/90),  Decreto 7.508 de 28  de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. 

Política Nacional de Humanização; Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais.

CARGO: 421 a 427 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – ODONTÓLOGO

Conhecimentos  Específicos:  Modelos  de  Atenção  Odontológica  (promoção  de  saúde  e  prevenção  em saúde  bucal, 

programas  em serviços  públicos  odontológicos).  Saúde  Pública:  Organização  dos  Serviços  de  Saúde  no  Brasil  -  SUS: 

legislação,  princípios,  diretrizes,  estrutura e  características.  Indicadores  de saúde,  sistema de notificação  e de vigilância 

epidemiológica e sanitária. ESF -Estratégias Saúde Família (objetivos, funções e atribuições). Anestesiologia; Biossegurança no 

Trabalho; Cardiologia; Cirurgia; Código de Ética Profissional; Dentística; Diagnóstico e Plano de Tratamento; Emergências no 

Consultório Odontológico; Endodontia; Esterilização e Desinfecção; Flúor (mecanismo de ação, farmacocinética, uso, tipos e 

toxicidade); Noções básicas de atendimento a pacientes especiais; Oclusão e Articulação Temporomandibular (sinais, sintomas 

e princípios de tratamento das disfunções temporomandibulares,  ajuste oclusal,  movimentos oclusivos,  posições:  relação 

cêntrica, máxima intercuspidação habitual, dimensão vertical, relação de oclusão cêntrica); Odontopediatria; Patologia (lesões 

de mucosa, cistos, tumores, lesões cancerizáveis, processos proliferativos); Periodontia (prevenção e tratamento das doenças 

periodontais);  Prótese;  Semiologia  e  Tratamento  das  Afecções  dos  Tecidos  Moles  Bucais;  Terapêutica  e  farmacologia 

(analgésicos, antiinflamatórios, antimicrobianos, antidepressivos, anti-hipertensivos, hemostáticos, anticoagulantes).   Sistema 

Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (lei 8080/90 e 8142/90),  Decreto 7.508 de 28  de Junho 2011. Pacto do SUS.  

Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização; Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da 

Família. Modelos Assistenciais.

CARGO: 428 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

Conhecimentos Específicos:  1. Natureza e potencialidades das Informações raster e vetoriai. 2. Criação de um projeto e 

armazenamento de informações em banco de dados georreferenciados.  3.  Análise  espacial:  sobreposição  de camadas, 

medições, transformações , tratamento de imagens. 4. Produção de cartas temáticas. 5. Análise geográfica (espacial) de bacias 

hidrográficas por dados georreferenciados: morfometria de bacias hidrográficas, análise espacial da poluição hídrica, análise 

espacial da localização de fontes poluidoras, análise da dinâmica da erosão fluvial no contexto de toda a bacia (do canal 

principal e seus tributários). 6. Análise geográfica (espacial) e mapeamento dos recursos do meio físico e biológico por meio de 

informações geográficas: degradação dos solos, controle de erosão, recursos e conservação da vegetação, identificação de 

áreas de fragilidade ambiental.  7. Noções gerais de licenciamento ambiental,  de elaboração de relatórios de impacto, de 

estudos de impacto ambiental e de laudos técnicos. 8.  Utilização de tecnologias de informação geográfica para analisar 

questões ambientais e  de ordenamento do território nas escalas local  e regional para fins de:  análise dos padrões de 

distribuição espacial das variáveis, quantificação de atributos envolvendo aspectos do meio físico, humano (populacionais) e 

econômico; simulação e prospecção de processos de difusão de processos impactantes sobre novas áreas; orientação quanto 
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à melhor locação de atividades. 9. Montagem de formulários em SIG para coleta de dados primários: apoio ao planejamento e à 

organização do trabalho de campo em cartografia, geomorfologia, hidrografia, climatologia, pedologia e biogeografia.  10. 

Montagem de formulários em SIG para coleta de dados primários: apoio ao planejamento e à organização do trabalho de  

campo em organização do espaço agrário e organização do espaço urbano.

CARGO: 429 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – TERAPEUTA OCUPACIONAL

Conhecimentos Específicos: O terapeuta ocupacional como agente de saúde e no processo de educação popular em um 

programa comunitário. Dinâmica de Terapia Ocupacional na Assistência Comunitária e nos grupos populares. O papel do 

terapeuta ocupacional na equipe interdisciplinar no processo de prevenção primária e seus programas de ação. A comunidade 

e a abordagem sociocultural na Terapia Ocupacional nesse processo. A criança, o adolescente e o idoso. Marginalização e a 

atuação  do  terapeuta  ocupacional.  Análise  de  atividades  profissionais  para  detecção  e  encaminhamento  de  doenças 

ocupacionais. Atuação do terapeuta ocupacional nas creches e a estimulação essencial como medida preventiva. Intervenção 

da Terapia Ocupacional. Psiquiátrica. Papel do terapeuta ocupacional na equipe interdisciplinar em Saúde Mental. A Terapia 

Ocupacional  em  grupo:  questões  teóricas  e  técnicas.  O  terapeuta  ocupacional  na  orientação  familiar  e  como  agente 

multiplicador frente à Comunidade. O terapeuta ocupacional e sua atuação nos programas de prevenção e assistência à 

excepcionalidade. Código de Ética Profissional.  Fundamentos históricos e epistemológicos da Terapia Ocupacional. Prática 

profissional do Terapeuta Ocupacional. Relação da Terapia Ocupacional com os Sistemas de Saúde.  Sistema Único de Saúde, 

Leis Orgânicas de Saúde (lei 8080/90 e 8142/90),  Decreto 7.508 de 28  de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção 

Primária  em Saúde.  Política  Nacional  de  Humanização;  Normas e Diretrizes  da  Estratégia  Saúde da  Família.  Modelos 

Assistenciais.

CARGO: 430 – ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR – TURISMO

Conhecimentos  Específicos:  Terminologia  Turística;  Turismo,  História  e  Cultura  Regional;  Aspectos  Sociológicos, 

Psicológicos e Antropológicos do Turismo; Autenticidade dos atrativos; Turistificação do Espaço; Inventário Turístico; Mercado 

Turístico: Oferta turística: identificação, caracterização e hierarquização dos atrativos turísticos; Demanda turística: perfis de 

comportamento turístico; Pesquisa de fluxo turístico; Produto turístico: componentes e estruturação. O turismo como sistema: A 

estrutura do sistema turístico; Conceitos básicos da teoria de sistemas. Processo de planejamento do turismo: O turismo na 

estrutura da administração pública; Política pública de turismo; O imperativo sustentável;  Os impactos socioambientais e 

econômicos do turismo; Modelos de planejamento turístico; Plano, programa e projeto; Planejamento integrado do turismo; 

Desenvolvimento do turismo sustentável e comunidades locais. Legislação turística e Direito do Consumidor. Marketing turístico 

e  hoteleiro.  Administração  de  Empresas  de  turismo;  Noções  de  gestão;  Elaboração  de  roteiros  turísticos;  Meios  de 

hospedagem: Departamentos,  setores e serviços;  Noções em gestão da qualidade;  Recreação e lazer;  Planejamento e 

organização de eventos; O turismo e os megaeventos esportivos no Brasil; Geografia do Brasil e Geografia do Brasil aplicada 

ao turismo; História Regional e do Brasil; O turismo no contexto regional; Manifestações da cultura popular; Ética e postura 

profissional.

CARGO: 431 – FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS – FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Conhecimentos  Específicos:  Código  Tributário  Nacional.Direito  Tributário.  Conceito  e  Classificação  dos  Tributos. 

Competência Tributária. Limitações do Poder de Tributar. Normas Gerais de Direito Tributário: Fontes do Direito Tributário, 

Vigência, Aplicação, Interpretação e Integração da Legislação Tributária. Obrigação Tributária. Crédito Tributário: Lançamento, 

Suspensão, Exclusão do Crédito Tributário e  Extinção da Obrigação Tributária. Repetição do Indébito Tributário. Infrações 

Tributárias. Noções do Processo Administrativo Tributário. Impostos Municipais. Lei Municipal 725/2007 -  IPTU, ISS e Imposto 

sobre Transmissão Inter  Vivos de bens imóveis  e  direitos.  Noções em Direito  Administrativo  e  Constitucional:  Princípios 

Fundamentais: Direitos e garantias fundamentais: Organização do Estado: Administração Pública. Ato administrativo: conceito, 

requisito, atributos, classificação, espécie e invalidação. Anulação e revogação. Prescrição. Poderes da Administração Pública, 

Controle da Administração Pública: Controle Administrativo, Controle Legislativo: Controle Judiciário.  Agentes Administrativos: 

investidura  e  exercício  da  função  pública.  Direitos  e  deveres  dos  servidores  públicos.  Regimes  Jurídicos.  Processos 

administrativos: conceito princípios, fases e modalidade. Princípios da administração pública. Lei no 8.429, de 2 de junho de 

1992: improbidade administrativa.  Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações. 8. Lei 9.784 de 29 de janeiro de 

1999: O processo Administrativo no âmbito da  Administração Público Federal.

CARGO: 432 – MÉDICO CARDIOLOGISTA
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Conhecimentos Específicos:  Hipertensão Arterial  Sistêmica:  conceito,  prevalência,  Importância epidemiológica,  causas, 

lesões  órgão-  alvo,  exames complementares,  terapêutica  (medicamentosa e não-medicamentosa).  Síndrome metabólica: 

conceito,  reconhecimento,  exames complementares,  terapêutica,  abordagem multidisciplinar.  Doença  arterial  coronariana: 

conceito,  fatores  de  risco,  prevenção  primária  e  secundária,  angina  estável,  síndrome  coronariana  aguda  com e  sem 

supradesnivelamento  do  segmento  ST,  exames  complementares,  indicação  de  intervenções  terapêuticas  (cirurgia  de 

revascularização miocárdica, angioplastia transluminal  coronária com stent), terapia medicamentosa, prognóstico. Exames 

complementares  para  elucidação  diagnóstica  na  cariologia:  eletrocardiograma  de  repouso  convencional;  ecocardiograma 

bidimensional com doppler; MAPA; Holter de 24 horas; Tilt test; teste ergométrico; cintilografia do miocárdio em repouso e no 

estresse; ressonância nuclear magnética; cateterismo cardíaco: indicações e interpretação. Dislipidemias: tipos; importância 

como  fator  de  risco  para  doenças  cardiovasculares;  exames  complementares;  terapêutica  medicamentosa  e  não-

medicamentosa. Doenças valvulares cardíacas: conceito; diagnóstico; exames complementares; indicação para tratamento 

clinico ou cirúrgico; terapêutica medicamentosa e não-medicamentosa. Arritmias cardíacas: causa; diagnóstico e terapêutica 

das arritmias cardíacas mas frequentes. Insuficiência cardíaca: conceito; epidemiologia; etiologia; diagnóstico; insuficiência 

cardíaca  com  área  cardíaca  normal;  exames  complementares;  terapêutica  medicamentosa,  não-medicamentosa  e 

intervencionista. Doença de chagas. Código de Ética Médica - RESOLUÇÃO CFM Nº1931/2009.  Sistema Único de Saúde, 

Leis Orgânicas de Saúde (lei 8080/90 e 8142/90),  Decreto 7.508 de 28  de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção 

Primária  em Saúde.  Política  Nacional  de  Humanização;  Normas e Diretrizes  da  Estratégia  Saúde da  Família.  Modelos 

Assistenciais.

CARGO: 433 – MÉDICO CLÍNICO GERAL

Conhecimentos  Específicos:  Ética  e  legislação  profissional.  A educação  em saúde  na  prática  do  PSF.  Sistema  de 

informação da atenção básica. Noções Básicas de Epidemiologia: Vigilância epidemiológica, Indicadores Básicos de Saúde. 

Atuação do Médico nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção a Saúde da Mulher. 

Atenção a Saúde da Criança. Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas 

em Medicina Clínica; doenças causadas por agentes biológicos e ambientais; Doenças causadas por riscos do meio ambiente 

e agentes físicos e químicos; Doenças dos sistemas orgânicos; DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV e AIDS, 

Prevenção, Transmissão e Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de Geriatria, 

Fundamentos da Hemoterapia; Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de Motivação Compulsória; Fundamentos de Saúde 

Pública; Fundamentos de Pediatria; Emergências Médicas: Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas dos 

distúrbios  metabólicos  e  endócrinos  gastroenterológicos,  das  doenças  infectocontagiosas,  dos  estados  alérgicos  e 

dermatológicos, dos politraumatizados, da Ortopedia, das feridas e queimaduras, da Ginecologia e Obstetrícia, da Urologia, da 

Oftalmologia e Otorrinolaringologia, intoxicações exógenas. Saúde da família na busca da humanização e da ética na atenção a 

saúde. Saúde mental no PSF. Tratamento de feridas no domicílio. Controle da dor no domicílio. Intervenções Médica na 

internação  domiciliar  e  assistência  Médica  em  domicílio.  Visitas  Domiciliares.  Trabalho  em  equipe  multiprofissional. 

Relacionamento  Interpessoal.  Propedêutica  em clínica  médica.  Prevenção,  nutrição  e  doenças  nutricionais.  Antibióticos, 

quimioterapicos e  corticoides.  Epidemiologia,  etiologia  clínica,  laboratório,  diagnostico diferencial  das  seguintes  afecções: 

Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, ulcera péptica, doença intestinal inflamatória e cirrose hepática; Aparelho cardiovascular: 

angina pectoris,  infarto agudo do miocárdio,  hipertensão arterial  sistêmica;  Sistema Hematopoiético:  anemias, leucoses e 

linfomas; Sistema renal: infecções do trato urinário, GNDA e GNC; Aparelho respiratório: pneumonia, bronco pneumonia e 

DPOC.Código de Ética Médica - RESOLUÇÃO CFM Nº1931/2009.  Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (lei 

8080/90 e 8142/90),  Decreto 7.508 de 28  de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política  

Nacional de Humanização; Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais.

CARGO: 434 – MÉDICO DERMATOLOGISTA

Conhecimentos Específicos: Acne e erupções acneiformes, Afecções do tecido conjuntivo, Afecções do tecido hipodérmico, 

Afecções granulomatosas e inflamatórias não – infecciosas, Afecções metabólicas, Afecções psicogênicas, psicossomáticas e 

neurogênicas, Afecções vasculares, Cirurgia dermatológica, criocirurgia e eletrocirurgia, Dermatoses ocupacionais, alérgicas e 

eczematosas, Dermatoses zooparasitárias e leishmaniose, Dermatoviroses, Discromias, Distúrbios atróficos e escleróticos, 

Distúrbios  glandulares  cutâneos,  Doenças  Sexualmente  Transmissíveis  e  AIDS,  Embriologia,  anatomia  e  fisiologia  do 

tegumento, Erupções pápulo – pruriginosas, Erupções por drogas e toxinas, Erupções vesiculosas e bolhosas, Fisiopatologia e 

imunologia do tegumento, Fotodermatoses e radiodermites, Genodermatoses, Infecções bacterianas, Micobacterioses atípicas, 

hanseníase e tuberculose, Micoses profundas, Micoses superficiais, Onicopatias, Reações por agentes mecânicos e térmicos, 
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Semiologia dermatológica e testes cutâneos, Terapêutica dermatológica – agentes químicos, físicos e medicamentos, Tricoses 

e alopecias, Tumores benignos e Tumores malignos e afecções pré – neoplásticas e paraneoplasias (oncologia cutânea). 

Código de Ética Médica - RESOLUÇÃO CFM Nº1931/2009.  Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (lei 8080/90 e 

8142/90),  Decreto 7.508 de 28  de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de 

Humanização; Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais.

CARGO: 435 – MÉDICO DO TRABALHO

Conhecimentos Específicos: Noções de clínica geral; Saúde do trabalhador e principais doenças profissionais: noções de 

epidemiologia,  estatística  em medicina  do  trabalho,  bioestatística,  acidentes  do  trabalho  suas  definições  e  métodos  de 

prevenção; noções de atividade, carga de trabalho e fisiologia do trabalho; epidemiologia das LER / DORT, caracterização, 

evolução e prognóstico;  acompanhamento médico de portadores de doenças profissionais; automação e riscos à saúde; 

noções de atividade física e riscos à saúde; trabalho sob pressão temporal e riscos à saúde; agentes físicos, químicos e 

biológicos e riscos à saúde; noções de toxicologia; noções de sofrimento psíquico e psicopatologia do trabalho; problemas 

provocados por dependência química tabagismo, álcool e outras drogas; noções de avaliação e controle de riscos ligados ao 

ambiente de trabalho; noções de ergonomia. Legislação pertinente à segurança e à saúde do trabalhador: noções de legislação 

acidentária e previdenciária, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário NTEP e Fator Acidentário de Prevenção FAP. Noções 

sobre o funcionamento e gestão de um serviço médico e de segurança do trabalho em empresa.Código de Ética Médica - 

RESOLUÇÃO CFM Nº1931/2009.  Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (lei 8080/90 e 8142/90),  Decreto 7.508 

de 28  de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização; Normas e 

Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais.

CARGO: 436 – MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

Conhecimentos Específicos: Hipófise: Hormônios hipofisários, relações hipotálamohipofisárias. Distúrbios do Lobo anterior: 

Hipofunção da hipófise anterior, hipersecreção da hipófise anterior. Distúrbios do lobo posterior: Diabetes insípido. Tireoide: 

Hormônios tireóideos, hipertiroidismo, hipotiroidismo, tireoidites, bócio, tumores, Tireotoxicose.  Patatireóide: Regulamentação 

hormonal, hiperfunção da paratireoide, metabolismo dos minerais e metabólitos, distúrbios primários e secundários da função 

da paratireoide.  Adrenal: Hormônios da suprarenal. Hipofunção adrenal: doenças de Addison, Insuficiência adrenal secundária, 

hiperfunção cortical  adrenal:  Hiperplasia  adrenal  congênita.  Virilismo adrenal,  Síndrome de Cushing,  hiperaldosteronismo. 

Feocromocitoma. Pâncreas: Metabolismo da insulina e do glucagon, Diabetes juvenil e do adulto, complicações do diabetes, 

obesidade e diabetes, gravidez na paciente diabética, cetoacidose diabética, coma, coma hiperosmolar não cetólico, acidose 

lática,  Hipoglicemia.  Influência  das  glândulas  endócrinas  sobre  o  crescimento  e  desenvolvimento.  Laboratório  em 

endocrinologia clínica.  Alterações da diferenciação sexual: Síndrome da disgenesia gonadal, síndrome de Turner e suas 

variações, Pseudohermafoditismo feminino, pseudohermafroditismo masculino. Ovários: Hipogonadismo feminino, hirsutismo, 

virilização, endocrinologia da gravidez, infertilidade feminina. Testículos: Hipogonadismo masculino, ginecomastia, infertilidade 

masculina. Código de Ética Médica - RESOLUÇÃO CFM Nº1931/2009.  Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (lei 

8080/90 e 8142/90),  Decreto 7.508 de 28  de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política  

Nacional de Humanização; Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais.

CARGO: 437 – MÉDICO GERIATRA

Conhecimentos Específicos: Aspectos gerais do envelhecimento e gerontologia. Transição demográfica e epidemiológica. 

Teorias sobre o envelhecimento.  Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento. Política Nacional do Idoso. Aspectos 

legais e éticos. O idoso na sociedade; equipe multidisciplinar.  Modalidades de atendimento. Cuidados com o paciente terminal. 

Prevenção  e  promoção  da  saúde.  Sexualidade  no  idoso.  Geriatria.  Psicogeriatria:  demências;  delirium  e  depressão. 

Instabilidade postural e quedas. Imobilidade e úlceras de pressão. Incontinência urinária e fecal. Latrogenia e farmacologia no 

idoso.  Hipertensão arterial.  Insuficiência cardíaca. Arritmias. Doenças coronarianas e cerebrovasculares no idoso. Parkinson; 

tremores; neuropatias e epilepsia. Pneumonia; doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar. Reabilitação. Nutrição. 

Visão e audição. Osteoartrite; osteoporose e paget Diabetes e tireoide anemia e mieloma. Imunizações e infecções. Neoplasias. 

Doenças dermatológicas. Aparelho gastrintestinal. Infecção urinária.Terapia de reposição hormonal. Código de Ética Médica - 

RESOLUÇÃO CFM Nº1931/2009.  Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (lei 8080/90 e 8142/90),  Decreto 7.508 

de 28  de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização; Normas e 

Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais.
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CARGO: 438 – MÉDICO GINECOLOGISTA

Conhecimentos Específicos: Repercussões da gravidez sobre o organismo, sistêmicas e do aparelho genital. Assistência 

pré-natal e puerpério. Propedêutica da gravidez. Planejamento familiar.  Doenças intercorrentes no ciclo grávido puerperal. 

Doença  hemolítica  perinatal.  Gravidez  na  adolescência.  Doença  hipertensiva  específica  da  gravidez:  pré-eclampsia  e 

eclampsia.  Vulvovaginites.  Endometriose,  doença  inflamatória  pélvica.  Infecção  geniturinária.  Oncologia  ginecológica, 

neoplasias benignas e malignas,  propedêutica e tratamento.  Síndrome do climatério e menopausa. Doenças benignas e 

malignas da mama. Sangramento genital  anormal,  hemorragia uterina disfuncional.  Doenças sexualmente transmissíveis, 

Síndrome de Imunodeficiência Adquirida.  Abortamento.  Gravidez ectópica.  Placenta prévia e descolamento prematuro de 

placenta.  Sexualidade  humana,  disfunção  sexual  e  violência  sexual.  Endoscopia  Ginecológica  (Videoisteroscopia  e 

Videolaparoscopia).  Incontinência  urinária  e  prolapsos  e  distúrbios  do  assoalho  pélvico.  Anatomia  da  pelve  feminina  e 

embriologia.  Cirurgias  ginecológicas,  avaliações pré-operatórias  e  tratamento  pós-operatório.  Dor  pélvica  e  dismenorreia. 

Gestação de alto risco. Parto conceitos, contratilidade uterina, mecanismo, estudo clínico e assistência. Código de Ética Médica 

- RESOLUÇÃO CFM Nº1931/2009.   Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (lei 8080/90 e 8142/90),  Decreto 

7.508 de 28  de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização; 

Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais.

CARGO: 439 – MÉDICO PEDIATRA

Conhecimentos  Específicos:  Ética  Médica.  Indicadores  de  mortalidade  perinatal,  neonatal  e  infantil,  Crescimento  e 

desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor, Imunizações: ativa e passiva, 

Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e da criança: Distúrbios 

cárdio-circulatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa, Insuficiência cardíaca, Reanimação cardiorrespitória. 

Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, Bronquite, bronquiolite, Estado de mal asmático, Insuficiência 

respiratória  aguda,  Pneumopatias agudas e derrames pleurais.  Distúrbios  metabólicos  e  endócrinos:  Acidose  e alcalose 

metabólicas, Desidratação aguda, Diabetes mellitus, Hipotireoidismo e hipertireoidismo, Insuficiência supra-renal. Distúrbios 

neurológicos: Coma, Distúrbios motores de instalação aguda, Estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: 

Glomerulopatias,  Infecções do trato urinário,  Insuficiência renal aguda e crônica,  Síndrome hemolítico-urêmica,  Síndrome 

nefrótica.  Distúrbios  onco-hematológicos:  Anemias  carenciais  e  hemolíticas,  Hemorragia  digestiva,  Leucemias  e  tumores 

sólidos, Síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças 

Infecto-contagiosas:  AIDS,  Diarreias  agudas.  Doenças infecciosas comuns da infância.  Estafilococcias e  estreptococcias. 

Infecção hospitalar. Meningoencegalites virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses 

respiratórias. Acidentes: Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. Primeiros Socorros no 

Paciente Politraumatizado. Acidentes por animais peçonhentos. Meningites virais e bacterianas.  Código de Ética Médica - 

RESOLUÇÃO CFM Nº1931/2009.  Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (lei 8080/90 e 8142/90),  Decreto 7.508 

de 28  de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização; Normas e 

Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais.

CARGO: 440 – MÉDICO PNEUMOLOGISTA

Conhecimentos  Específicos:  Fisiopatologia  respiratória.  Tabagismo.  Métodos diagnósticos  em pneumologia.  Infecções 

respiratórias  bacterianas  e  virais.  Micobacterioses.  Micoses  pulmonares.  Pneumopatias  supurativas;  bronquiectasias  e 

abscesso do pulmão. Asma brônquica. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Hipertensão arterial pulmonar e cor pulmonale. 

Insuficiência  respiratória.  Tromboembolismo  venoso.  Câncer  de  pulmão.  Outros  tumores  de  tórax.  Derrames  pleurais. 

Pneumotórax. Doenças pulmorares intersticiais difusas. Sarcoidose. Trauma torácico. Pneumopatias por imunodeficiências. 

Poluição e doenças ocupacionais pulmonares. Más-Formações congênitas pulmonares. Vasculites pulmonares. Síndromes 

pulmonares eosinofilicas. Distúrbios respiratórios do sono. Anomalias da caixa torácica. Cirurgia redutora de volume pulmonar. 

Transplante pulmonar. Fibrose cística. Emergências respiratórias.Código de Ética Médica - RESOLUÇÃO CFM Nº1931/2009. 

Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (lei 8080/90 e 8142/90),  Decreto 7.508 de 28  de Junho 2011. Pacto do 

SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização; Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde 

da Família. Modelos Assistenciais.

CARGO: 441 – MÉDICO PSIQUIATRA
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Conhecimentos Específicos: 1. Relação médico - paciente e técnicas de entrevista. 2. Desenvolvimento humano ao longo 

do ciclo vital. 3. Exame clínico do paciente psiquiátrico. 4. Sinais e sintomas em psiquiatria. 5. Delirium, demência, transtornos 

amnésticos  e  outras  condições psicopatológicas devido a  uma condição medica   geral.  6.  Transtornos relacionados a 

substancias psicoativas. 7. Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. 8. Transtornos do humor. 9. Transtornos de ansiedade. 

10. Sexualidade humana. 11. Transtornos de personalidade. 12. Medicina psiquiátrica de emergência. 13. Psicoterapias. 14. 

Terapias biológicas. 15. Psiquiatria infantil: avaliação, exame e retardo mental. 16. Transtornos de aprendizagem. 17. Transtorno 

de déficit de atenção. 18. Transtornos de tique. 19. Transtorno do humor e suicídio em crianças e adolescentes. 20. Abuso de 

substancias psicoativas na adolescência. 21. Tratamento psiquiátrico de crianças e adolescentes. 22. Questões forenses em 

psiquiatria. 23. Psiquiátrica geriátrica. 24. Cuidados no final da vida e medicina psiquiátrica paliativa. 25. Ética na psiquiatria. 26. 

Psiquiatria pública e hospitalar. 27. O sistema de saúde em psiquiatria e medicina.  Código de Ética Médica - RESOLUÇÃO 

CFM Nº1931/2009.   Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (lei 8080/90 e 8142/90),  Decreto 7.508 de 28  de 

Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização; Normas e Diretrizes 

da Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais.

CARGO: 442 – MÉDICO REUMATOLOGISTA

Conhecimentos Específicos: Exame clínico do paciente reumático. Mecanismos etiopatogênicos da dor,da inflamação e da 

autoimunidade. Doenças difusas do tecido conjuntivo. Espondiloartropatias. Vasculites. Doenças reumáticas de partes moles. 

Fibromialgia.  Enfermidades da coluna vertebral.  Osteoartrose.  Artrites microcristalinas.  Doenças osteometabólicas.  Artrites 

infecciosas. Neoplasias articulares. Doenças sistêmicas com manifestações articulares. Enfermidades reumáticas da criança e 

do adolescente.  Código de Ética Médica - RESOLUÇÃO CFM Nº1931/2009.   Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de 

Saúde (lei 8080/90 e 8142/90),  Decreto 7.508 de 28  de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. 

Política Nacional de Humanização; Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais.

CARGO: 443 – MÉDICO SOCORRISTA

Conhecimentos Específicos:  Atendimento Pré-hospitalar de Urgência em: 1- Politraumatizados: Cinemática do trauma; 

Traumatismos não intencionais, violência e suicídio; Traumas com múltiplas vítimas: triagem e prioridade de atendimento e 

transporte;  Primeiro  atendimento:  ABCDE  do  trauma;  Avaliação  do  coma;  Choque  hipovolêmico  e  ressuscitação 

hidroeletrolítica;  Manejo  das  vias  aéreas  no  paciente  politraumatizado;  Traumas  especiais:  torácico,  abdominal, 

cranioencefálico, de coluna músculo esquelético, de face e pescoço, e da pelve. 2 - Doenças Cardiovasculares: Sintomas mais 

comuns; Insuficiência cardíaca; Arritmias; Cardiopatia isquêmica; Hipertensão Arterial Sistêmica e Emergências Hipertensivas. 

Distúrbios Ginecológicos e Obstétricos: Sangramentos vaginais; Gravidez ectópica; doença hipertensiva da gravidez; Violência 

sexual; Parto de emergência. Pediatria: Acidentes (peculiaridades na criança); Asma aguda; Cetoacidose diabética; Síndrome 

nefrótica; Infecção urinária febril; Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos; Meningites; Crises convulsivas; Dor abdominal 

aguda; Urgências cardiológicas; Choque; Parada cardio-respiratória básica e avançada. Doenças Psiquiátricas: Depressão e 

ansiedade;Dependências químicas. Distúrbios Metabólicos: Diabete mellitus; Distúrbios ácido-básicos; Doenças da tireóide. 

Doenças Respiratórias: Infecções respiratórias; Asma brônquica; DBPOC; Insuficiência Respiratória; Carcinoma brônquico; 

Turberculose.Código de Ética Médica - RESOLUÇÃO CFM Nº1931/2009.  Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde 

(lei 8080/90 e 8142/90),  Decreto 7.508 de 28  de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. 

Política Nacional de Humanização; Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais.

CARGO: 444 – MÉDICO UROLOGISTA

Conhecimentos Específicos: Anatomia cirúrgica urológica. Semiologia urológica. Imaginologia do trato urinário. Traumatismo 

urogenital. Tumores renais. Tumores da próstata. Tumores de bexiga. Tumores da supra-renal. Tumores do uroepitélio alto. 

Tumores  do testículo.  Tumores  do pênis.  Litíase  urinária.  Infecções urinárias.  Tuberculose  urogenital.  Transplante  renal. 

Uropediatria. Infertilidade masculina. Disfunções sexuais masculinas. Urologia feminina. Uroneurologia. Endourologia. Cirurgia 

videolaparoscópica.  Doenças  sexualmente  transmissíveis.  Hipertensão  renovascular.  Cirurgia  reconstrução 

urogenital.Embriologia do trato geniturinário.  Código de Ética Médica - RESOLUÇÃO CFM Nº1931/2009.  Sistema Único de 

Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (lei 8080/90 e 8142/90),  Decreto 7.508 de 28  de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da 

Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização; Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Modelos 

Assistenciais.

CARGO: 445 a 447 – MÉDICO VETERINÁRIO
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Conhecimentos Específicos: Diagnóstico clínico e tratamento de patologias em animais de produção, companhia, silvestres 

e exóticos. Controle e fiscalização sanitária de patologias com potencial zoonotico. Controle e elaboração de  programa de 

imunização de animais de produção, companhia, silvestres e eróticos. Combate de vetores e transmissões de zoonoses. 

Controle, elaboração de pareceres de informe técnicos veterinários para toxinfecção, envenenamento alimentar e por animais 

peçonhentos. Controle epidemiológico e de investigação epidemiológica. Controle de qualidade de alimentos de origem animal 

e os também usados em alimentação animal. 
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