Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapoana
Estado do Rio de Janeiro

CONCURSO PÚBLICO 001/2008
ANEXO II

Cargo: Administrador
Escolaridade: Nível Superior + registro no órgão competente
Atribuições típicas: Definir diretrizes e estratégicas de ação para as diversas áreas
de administração; Orientar a organização e manutenção de cadastros e fichários,
tendo em vista o cumprimento de Leis e Normas da Prefeitura, de forma a permitir
maior controle administrativo; Elaborar Quadros de Distribuição de Tarefas - QDT;
Desenvolver sistemas de suprimentos e definir níveis de estoques mínimos e
máximos; Emitir pareceres conclusivos sobre assuntos de administração de
Pessoal; Elaborar atribuições de cargos, funções e cargos através de análise do
trabalho e dos estudos de lotação de pessoal; Propor planos de criação, fusão,
supressão, lotação e relotação de cargos, funções e cargos; Elaborar estudos de
novos sistemas de ascensão, progressão e avaliação de cargos; Propor diretrizes
para registro e o controle de lotação;

Planejar

programas

de

recrutamento,

seleção, treinamento e aperfeiçoamento; Apresentar planos para realização de
cursos, seminários e reuniões com o objetivo de recrutar,selecionar, treinar e
aperfeiçoar pessoal; Elaborar projetos de estruturamento e reorganização

de

serviços; Elaborar estudos de simplificação de rotinas de trabalho com vistas ao
aumento da produtividade e eficiência dos serviços; Planejar novas técnicas de
elaboração orçamentária; Elaborar normas de administração de material, para
aprovação superior; Efetuar estudos visando a padronização, especificação, compra
, recebimento, guarda, estocagem, suprimento e alienação do material; Estudos
com objetivo de evitar desperdício de material, seu uso inadequado, sua
conservação

e reparação; Elaborar manuais de catalogação e codificação de

materiais; Prestar assistência aos superiores ou assessora-los em assuntos de sua
especialidade; Emitir pareceres e elaborar os projetos sobre assuntos de sua
competência; Fornecer dados estatísticos de suas atividades; Elaborar e apresentar
relatórios periódicos; Manter relacionamento cortês e cooperativo com todos os
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companheiros de seu local de trabalho e com o público em geral; Executar outras
atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do
adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de
algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a –
mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição.
Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras.
Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da
oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência
verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de
colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico.
Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Funções da linguagem.
Conteúdos Específicos: ADMINISTRAÇÃO GERAL: Teoria Clássica – Teoria das
Relações Humanas – Teoria Burocrática – Teoria Comportamental - Administração
centralizada.. Administração descentralizada: - Autarquias. - Órgãos públicos. Sociedade de economia mista. Fundações. Controle: - Conceitos e objetivos. - O
processo de controle. - Técnicas de controle. Direção: - Natureza e fundamentos. A coordenação como um dos objetivos da direção. - Técnicas de direção (ordens,
orientação,

delegação,

etc..).

-

Comunicação

e

motivação.

-

Liderança.

Organização: - Os fundamentos da organização formal: divisão do trabalho,
responsabilidade e autoridade. - Amplitude administrativa. - Delegação: técnicas e
princípios. - Departamentalização. - Tipos de estruturas. - Órgãos de linha e "staff". A organização informal. Planejamento: - Importância e significado. - Elementos
básicos

do

planejamento.

-

Tipos

de

planos.

-

Princípios

básicos.

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS: Administração de recursos
humanos: - Objetivos de R.H. e suas funções. - Órgãos de Planejamento e
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Execução. Avaliação de desempenho: - Objetivos e métodos. Treinamento. Necessidade de treinamento. - Métodos e tipos. - Programas de treinamento. Avaliação dos resultados. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA:
Exercício financeiro: Créditos adicionais. Restos a pagar. Dívida ativa. Orçamento e
programa: Filosofia do planejamento-orçamento. Objetivos. Estruturação e normas
de elaboração (proposta orçamentária). Princípios básicos: Anualidade. Unidade e
Universidade. Receita e despesa pública: Conceitos e fases. Sistemas de
administração financeira e orçamentária: Órgão central normativo. Legislação
regulamentadora. Licitações: Princípios básicos e definições. Regime de execução
de obras e serviços. Modalidades, limites e dispensa. Inegibilidades. Habilitações
jurídicas,

qualificação

técnica

e

economico-financeira.

Regularidade

fiscal.

Contratos: Cláusulas essenciais; Duração do contrato. Formalização dos contratos.
Rescisão

contratual.

Modalidades

de

garantia.

Duração

dos

contratos.

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS: Administração de estoques. Previsão de
consumo. Classificação de materiais. Ressuprimento. Método para custeio dos
estoques. Aquisição de materiais: Programação de compras. Compras e limitações
na Administração Pública. Controle de materiais: Distribuição de materiais.
Sistemas de controle de estoque por computados. Inventário de estoques. Estrutura
de um sistema integrado de administração de material: Organograma. Atribuições e
relações interdepartamentais. Guarda e armazenagem de materiais: Recepção.
Almoxarifados-localização e conservação. Precaução na armazenagem.

Cargo: Advogado
Escolaridade: Nível Superior + Reg. OAB
Atribuições típicas: Participar da definição de diretrizes, metodologias e
estratégicas de atuação, orientando nos aspectos jurídicos que envolvam todas as
questões institucionais; Patrocinar as causas civis, trabalhistas e outras; Elaborar
pareceres, relatórios, petições, razões, memoriais e outros dos trabalhos
relacionados com a questão de direito público e privado, bem como os relativos a
assuntos jurídicos de pessoal; Elaborar e redigir relatórios, pareceres e outros
documentos em sua área de atuação; Acompanhar a execução dos serviços,
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verificando e analisando documentos e preenchendo fichas técnicas; Levantar,
sistematizar, cadastrar informações técnicas em sua área de atuação, montando
quadros, tabelas, gráficos, mapas ou planos, visando a análise dos mesmos;
Prestar assessoria em assuntos de área jurídica; Manter relacionamento cortês e
cooperativo com todos os companheiros de seu local de trabalho e com o público
em geral; Executar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do
adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de
algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a –
mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição.
Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras.
Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da
oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência
verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de
colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico.
Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Funções da linguagem.
Conhecimentos Específicos: Direito Administrativo: Administração Pública:
conceito e características. Administração Direta e Indireta. Regime jurídico
administrativo: princípios da Administração pública, prerrogativas e sujeições. Poder
normativo, poder disciplinar, poder hierárquico e poder de polícia. Abuso de poder.
Atos Administrativos: conceito, atributos, elementos, classificações e extinção.
Nulidade – Revogação. Discricionariedade e vinculação Processo administrativo.
Processo administrativo no Código Brasileiro de Trânsito. Contratos Administrativos:
conceito, peculiaridades, alteração, interpretação, formalização, execução e
inexecução. Modalidades de contratos administrativos. Contrato de gestão,
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convênios e consórcios. A Teoria da Imprevisão e seus reflexos nos Contratos
Administrativos. Licitação: conceito, princípios, modalidades e procedimento (Lei
8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores). Servidores públicos: conceito,
classificação, provimento, vacância, responsabilidade e regime previdenciário.
Processo administrativo disciplinar. Responsabilidade do Estado. Bens públicos.
Controle da Administração Pública. Direito Constitucional: Constituição. Conceito.
Classificação e interpretação das Normas Constitucionais. A ordem constitucional
vigente. Supremacia constitucional e controle da constitucionalidade das normas.
Princípios fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais: direitos e deveres
individuais e coletivos em espécie, direitos sociais, direitos à nacionalidade e
direitos políticos. Organização Político

Administrativa do Estado Brasileiro: União,

Estados Federados e Municípios. A Administração Pública na Constituição Federal.
Organização dos Poderes Judiciário, Legislativo Executivo na Constituição Federal.
Funções essenciais à Justiça. Princípios gerais da atividade econômica. Política
urbana. Seguridade social: previdência social, saúde e assistência social.
Educação, cultura e desporto. Meio ambiente. Família, criança, adolescente e idoso.
Direito Civil: Lei de Introdução ao Código Civil. Pessoas: pessoas naturais e
pessoas jurídicas. Personalidade e capacidade jurídica. Domicílio. Bens: Conceito e
Classificações. Fatos, Atos e Negócio Jurídicos: Modalidade, Defeitos, Forma e
Nulidades. O Direito Adquirido. Da Prescrição e Decadência. Posse: Conceito,
classificação, aquisição, efeitos e perda. Dos Direitos Reais: disposições gerais.
Propriedades: conceito, aquisição e perda. Direitos de vizinhança. Condomínio geral
e condomínio edilício. Superfície. Servidões. Usufruto. Uso. Habitação. Direitos do
promitente comprador. Penhor hipoteca e anticrese. Obrigações: modalidades,
transmissão, adimplemento, extinção e inadimplemento. Contrato: conceito,
classificações, disposições gerais e extinção. Espécies de Contrato: compra e
venda, troca ou permuta, doação, locação, comodato, mútuo, prestação de serviço,
empreitada, mandato e fiança. Atos unilaterais. Responsabilidade Civil: princípios
gerais, da obrigação de indenizar, da indenização Casamento. Relações de
Parentesco. Alimentos. Bem de família. União estável. Sucessões: sucessão
legítima e sucessão testamentária. Direito Processual Civil: Estrutura do Código de
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Processo Civil. Processos de Conhecimento. Jurisdição e Ação. Partes e
Procuradores. Atos Processuais. Formação, suspensão e extinção do Processo.
Antecipação de tutela. Procedimento sumário. Procedimento Ordinário. Recursos.
Processo de Execução: disposições gerais, espécies, suspensão e extinção.
Execução Fiscal. Exceção de pré executividade. Processo Cautelar: disposições
gerais, Arresto, Seqüestro, Busca e Apreensão, Exibição, Produção Antecipada de
Provas e atentado. Procedimentos especiais: Ações Possessórias, Ação de
Nunciação de Obra Nova, Ação de Usucapião, Inventários e Partilhas, Embargos de
Terceiro e Ação de Desapropriação. Procedimento das ações constitucionais: Ação
Popular, Mandado de Segurança e Ação Civil Pública. Direito do Trabalho e Direito
Processual do Trabalho: Contrato Individual de Trabalho: conceito, requisitos,
classificação e alteração. Salário. Remuneração. Estabilidade. Indenização. Fundo
de Garantia. Reintegração e Readmissão. Férias. Aviso Prévio. 13º salário. Salário
Mínimo. Extinção do contrato de trabalho. Rescisão: justas causas. Despedida
Indireta. Culpa recíproca – Factum Principis. Inquérito para apuração de faltas.
Representação Sindical. O direito de greve e suas implicações no serviço público.
Atos, termos e prazos processuais. Nulidades. Exceções. Audiências. Provas.
Decisão e sua eficácia. Recursos. Dissídios individuais. Dissídios Coletivos.
Procedimento sumaríssimo. Falta grave. O processo de execução. Legislação
subsidiária. Organização da Justiça do Trabalho. Graus de Jurisdição. Reclamação
trabalhista: rito processual. Conciliação e julgamento. Recursos na Justiça do
Trabalho, no processo de conhecimento e no de execução. Direito Financeiro:
Normas gerais de Direito Financeiro. Receita Pública. Despesa Pública. Orçamento
(Lei 4.320/64). Lei de Responsabilidade Fiscal. Direito Tributário: Limitações
Constitucionais ao Poder de Tributar. Normas Gerais de Direito Tributário. Norma
tributária: vigência, aplicação, interpretação e integração. Tributo: conceito, natureza
jurídica e espécies. Obrigações tributárias: conceito, fato gerador sujeito ativo e
passivo. Obrigação principal e acessória. Crédito tributário: conceito, natureza,
lançamento, revisão, suspensão, extinção e exclusão. Responsabilidade tributária.
O Sistema Tributário Nacional: tributos federais, estaduais e municipais. Direito
Penal: Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em
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geral. Dos crimes praticados por particular contra a administração geral. Dos crimes
contra a administração da justiça. Dos crimes contra as finanças públicas.

Cargo: Agente Administrativo
Escolaridade: Nível Médio Completo + conhecimentos em informática
Atribuições típicas: Redigir ou participar da redação de correspondência,
pareceres, documentos legais e outros significativos para o órgão; Datilografar ou
determinar a

datilografia

de

documentos

redigidos

e

aprovados;

Operar

microcomputadores, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar
e obter dados e informações, bem como consultar registros; Estudar processos
referentes a assuntos de caráter geral ou específico da unidade administrativa e
propor soluções; Coordenar a classificação, o registro e a conservação de
processos, livros e ouros documentos em arquivos específicos; Interpretar leis,
regulamentos e instruções relativas a assuntos de administração geral, para fins de
aplicação, orientação e assessoramento; Elaborar, sob orientação, quadros em
tabelas estatísticos, fluxograma, organogramas e gráficos em geral; Elaborar ou
colaborar na confecção de relatórios parciais e anuais, atendendo às exigências ou
normas da unidade administrativa; Realizar, sob orientação específica, coleta de
preços e concorrências públicas e administrativas para aquisição de materiais;
Orientar e supervisionar as atividades de controle de estoque, a fim de assegurara
perfeita ordem de armazenamento, conservação de níveis de suprimento; Prestar
informações de caráter, pessoalmente ou por telefone, anotando e transmitindo
recados; Realizar, sob orientação específica, cadastramento de imóveis e
estabelecimentos comerciais, a fim de que o Município possa recolher tributos;
Controlar estoque de materiais, inspecionando o recebimento e a entrega, bem
como verificando os prazos de validade dos materiais e as necessidades de
ressuprimento dos estoques; Controlar nos estudos para organização dos serviços
nas unidades da Prefeitura; Orientar servidores que auxiliam na execução das
tarefas típicas do cargo; Zelar pelo estado de conservação e manutenção dos
equipamentos e instrumentos sob sua guarda; Manter relacionamento cortês e
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cooperativo com todos os companheiros de seu local de trabalho e com o público
em geral; Executar outras atribuições afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e
diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas,
parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê
/ por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ). Classificação das
palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos
e possessivos. Estrutura das palavras – elementos mórficos. Processo de formação
das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa,
passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e
predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto –
Coordenação,

subordinação,

orações

reduzidas,

orações

intercaladas

ou

interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de
regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras.
Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal.
Produção de sons da fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado
das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem.
Funções da linguagem. Versificação. Literatura.
Conteúdos de Matemática: Conceito de número e algarismo. Números reais.
Números complexos. Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção.
Regra de três simples e composta. Potenciação e radiciação. Operações com
frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° grau. Expressões
algébricas. Equações de 2° grau. Equações envolvend o frações algébricas. Relação
entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e
ponderada. Produtos notáveis. Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo
Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e geométricas). Juros simples e
composto.

Análise

combinatória.

Probabilidade

Trigonometria.

Funções

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre
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ponto, reta e circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos
geométricos. Cálculo de áreas e volumes. Raciocínio Lógico.
Conhecimentos de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Sistemas
operacionais: Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos,
comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de segurança. Word:
conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações, ajuda (help),
comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), editores de texto,
planilhas eletrônicas. Excel: conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas
e recursos básicos e avançados para criar e manipular planilhas e gráficos;
Conceitos e serviços relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point:
Configurações, tipos de apresentações, formatações.

Cargo: Agente Comunitário Saúde – ACS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo + Curso ACS
Atribuições típicas: Estabelecer as seguintes atribuições do ACS na prevenção do
controle de dengue:
I. Zona Urbana: Realizar ações de educação em saúde e de mobilização social;
Orientar o uso de medidas de proteção individual e coletiva; Mobilizar a comunidade
para desenvolver medidas simples de manejo ambiental para o controle de vetores;
Identificar sintomas da dengue e encaminhar o paciente à unidade de saúde para
diagnóstico e tratamento; Investigar a existência de casos na comunidade, a partir
de sintomático; Preencher e encaminhar à Secretaria de Saúde a ficha de
notificação dos casos ocorridos.
II. Em área rural, além das atribuições relacionadas no item I: Proceder à aplicação
de imunotestes, conforme orientação da coordenação municipal do Pacs e PSF;
Coletar lâminas de sintomáticos e enviá-las para leitura ao profissional responsável
e, quando não for possível esta coleta de lâmina, encaminhar as pessoas para a
unidade de referências; Receber o resultado dos exames e providenciar o acesso
ao tratamento imediato e adequado, de acordo com as orientações da Secretaria
Municipal de Saúde da Fundação Nacional de Saúde (Funasa); Coletar lâmina par
verificação de cura – LVC -, após conclusão do tratamento e encaminha-la para
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leitura, de acordo com a estratégia local; Atuar junto aos domicílios informando aos
seus moradores sobre a doença – seus sintomas e riscos e o agente transmissor;
Informar ao morador sobre a importância da verificação da existência de larvas ou
mosquitos transmissores da dengue na casa ou redondezas; Vistoriar os cômodos
da casa, acompanhado pelo morador, para identificar locais de existência de larvas
ou mosquito transmissor da dengue; Orientar a população sobre a forma de evitar e
eliminar locais que possam oferecer risco para a formação de criadouros do Aedes
aegypti; Promover reuniões com a comunidade para mobilizá-la para as ações de
prevenção e controle da dengue; Comunicar ao instrutor supervisor do Pacs/PSF a
existência de criadouros de larvas e ou mosquitos transmissor da dengue, que
dependam de tratamento químico, da interveniênica da vigilância sanitária ou de
outras intervenções do poder público; Encaminhar os casos suspeitos de dengue à
unidade de saúde mais próxima, de acordo com as orientações da Secretaria
Municipal

de

Saúde;

Executar

outras

atribuições

compatíveis

com

sua

especialização profissional.
Conteúdos
Concordância

de

Português: Interpretação

Nominal;

Regência

Verbal;

de

texto;

Orações

Concordância
Coordenadas;

Verbal;
Orações

Subordinadas; Colocação Pronominal; Próclise, Ênclise e Mesóclise; Crase; Verbos;
Pontuação; Sintaxe de Regência; Figuras de Linguagem; Classes de Palavras;
Termos da Oração; Ortografia; Processos de formação de palavras; Encontros
Vocálicos e Consonantais; Acentuação Gráfica.
Conteúdos de Matemática: Números relativos inteiros e fracionários, operações e
suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e
radiciação); Múltiplos e divisores, MDC e MMC; Frações ordinárias e decimais,
números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do
1° e 2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2° grau s; Estudo do triângulo
retângulo; relações métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas;
Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume; Sistema de medidas
de tempo, sistema métrico decimal; Números e grandezas proporcionais, razões e
proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros simples - juros,
capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e ponderada; Conjunto
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de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Problemas envolvendo os
itens do programa; porcentagem e juros simples.
Conteúdos Específicos: Noções básicas de saúde: Doenças sexualmente
transmissíveis. Verminoses. Doenças transmissíveis pela contaminação da água e
solo. Doenças transmissíveis por insetos. Os sistemas do corpo humano. Higiene,
saúde e prevenção das doenças contagiosas. Saúde como dever do estado. Saúde
como direito social.
Cargo: Agente Sanitário – DENGUE
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Atribuições típicas: Exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de
doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes
do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado.
Conteúdos
Concordância

de

Português: Interpretação

Nominal;

Regência

de

Verbal;

texto;

Orações

Concordância
Coordenadas;

Verbal;
Orações

Subordinadas; Colocação Pronominal; Próclise, Ênclise e Mesóclise; Crase; Verbos;
Pontuação; Sintaxe de Regência; Figuras de Linguagem; Classes de Palavras;
Termos da Oração; Ortografia; Processos de formação de palavras; Encontros
Vocálicos e Consonantais; Acentuação Gráfica.
Conteúdos de Matemática: Números relativos inteiros e fracionários, operações e
suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e
radiciação); Múltiplos e divisores, MDC e MMC; Frações ordinárias e decimais,
números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do
1° e 2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2° grau s; Estudo do triângulo
retângulo; relações métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas;
Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume; Sistema de medidas
de tempo, sistema métrico decimal; Números e grandezas proporcionais, razões e
proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros simples - juros,
capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e ponderada; Conjunto
de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Problemas envolvendo os
itens do programa; porcentagem e juros simples.
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Conteúdos Específicos: Noções básicas de saúde: Doenças sexualmente
transmissíveis. Verminoses. Doenças transmissíveis pela contaminação da água e
solo. Doenças transmissíveis por insetos. Os sistemas do corpo humano. Higiene,
saúde e prevenção das doenças contagiosas. Saúde como dever do estado. Saúde
como direito social.

Cargo: Assistente Social , Assistente Social(CAPS)
Escolaridade: Nível Superior + Reg. CRAS
Atribuições típicas: Quando na área de atendimento à população do Município:
Efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos
específicos de pessoas, como menores, migrantes, estudantes da rede escolar
municipal entre outros; Elaborar e executar problemas de capacitação de mão-deobra e sua integração no mercado de trabalho; Elaborar ou participar da elaboração
e execução de campanhas educativas no campo da saúde, higiene, saneamento,
educação e cultura; Organizar atividades ocupacionais para menores, idosos e
desamparados; Orientar o comportamento de grupos específicos de pessoas em
face de problemas de habitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e
outro; Promover, por meio, a prevenção ou solução de problemas sociais
identificados entre grupos específicos de pessoas; Organizar e manter atualizadas
referências sobre as características sócio-econômicas dos pacientes assistidos nas
unidades social da Prefeitura; Aconselhar e orientar a população, aos postos de
saúde, escolas e creches municipais. Quando na área de atendimento ao servidor
municipal: Coordenar, executar ou supervisionar a realização de programs de
serviço social, desenvolvendo atividades de caráter educativo, recreativo ou de
assistência à saúde para proporcionar a melhoria de qualidade de vida pessoal e
familiar dos servidores municipais; Colaborar no tratamento de doenças orgânicas e
psicossomáticas, identificando e atuando na remoção dos fatores psicossociais e
econômicos, que interferem no ajustamento funcional e social do servidor;
Encaminhar através da unidade de administração de pessoal, servidores doentes e
acidentados no trabalho ao órgão de assistência médica municipal; Acompanhar a
evolução psicofísica de servidores em convalescença, proporcionando-lhes os
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recursos assistenciais necessários para ajudar em sua reintegração ao serviço;
Assistir ao servidor com problemas referentes à readaptação ou à reabilitação
profissional e social por diminuição da capacidade, do trabalho, inclusive
orientando-o sobre suas relações empregatícias; Levantar, analisar e interpretar
para a administração da Prefeitura as necessidades, aspirações e insatisfações dos
servidores, bem como propor solicitações e sugestões; Esclarecer e orientar os
servidores municipais sobre legislação trabalhista, normas e decisões da
administração da Prefeitura. Atribuições comuns a todas as áreas: Elabora
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações

sugerindo

medidas

para

implantação,

desenvolvimento

e

aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar de atividades
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar
das atividades administrativas, do controle e do apoio referentes à sua área de
atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim
de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área
de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da
Prefeitura e outras entidades públicos e particulares, realizando estudos, emitindo
pareceres ou fazendo exposições, sobre situações e/ou problemas identificados,
opinando, oferecendo sugestões. Revisando e discutindo trabalhos técnicos,
científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município; Zelar pelo estado de conservação e manutenção dos
equipamentos e instrumentos sob sua guarda; Manter relacionamento cortês e
cooperativo com todos os companheiros de seu local de trabalho e com o público
em geral; Executar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do
adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de
algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a –
mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo,
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numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição.
Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras.
Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da
oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência
verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de
colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico.
Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Funções da linguagem.
Conhecimentos Específicos: O Serviço Social e interdisciplinaridade Legislação
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) Lei de Criação dos Conselhos
Assistência Social dos Direitos da Criança e Adolescente Saúde e Educação;
Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, objetivos,
grupos sociais O papel do assistente social A prática do Serviço Social referência
teórica e prática; Políticas de gestão de Assistência Social: planejamento, plano,
programa, projeto Trabalho com comunidades Atendimento familiar e individual. O
Serviço Social junto aos estabelecimentos de ensino e no Conselho Tutelar
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS.
Cargo: Atendente de Consultório Dentário - ESB
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Atribuições típicas: Recepcionar as pessoas em consultório dentário, procurando
identificá-las e averiguando suas necessidades; Efetuar registros em fichas de
atendimento; Marcar consultas, prestando informações ou encaminhando-as ao
cirurgião-dentista; Executar atividades simplificadas de odontologia, auxiliando no
preparo do material odontológico e do instrumental, sob supervisão direta do
cirurgião-dentista, para assegurar o atendimento e/ou tratamento adequado. Atuar
em projetos de prevenção de doença bucal participando de projetos educativos e de
orientação de higiene bucal. Executar procedimentos odontológicos sob supervisão
do cirurgião dentista; Administrar recursos materiais; As atividades são exercidas
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conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança estabelecidas pelo
Conselho Regional de Odontologia; Zelar pela limpeza e conservação das
ferramentas de trabalho; Executar outras atribuições compatíveis com sua
especialização profissional.
Conteúdos
Concordância

de

Português: Interpretação

Nominal;

Regência

de

Verbal;

texto;

Orações

Concordância
Coordenadas;

Verbal;
Orações

Subordinadas; Colocação Pronominal; Próclise, Ênclise e Mesóclise; Crase; Verbos;
Pontuação; Sintaxe de Regência; Figuras de Linguagem; Classes de Palavras;
Termos da Oração; Ortografia; Processos de formação de palavras; Encontros
Vocálicos e Consonantais; Acentuação Gráfica.
Conteúdos de Matemática: Números relativos inteiros e fracionários, operações e
suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e
radiciação); Múltiplos e divisores, MDC e MMC; Frações ordinárias e decimais,
números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do
1° e 2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2° grau s; Estudo do triângulo
retângulo; relações métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas;
Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume; Sistema de medidas
de tempo, sistema métrico decimal; Números e grandezas proporcionais, razões e
proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros simples - juros,
capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e ponderada; Conjunto
de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Problemas envolvendo os
itens do programa; porcentagem e juros simples.
Conhecimentos de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Sistemas
operacionais: Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos,
comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de segurança. Word:
conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações, ajuda (help),
comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), editores de texto,
planilhas eletrônicas. Excel: conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas
e recursos básicos e avançados para criar e manipular planilhas e gráficos;
Conceitos e serviços relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point:
Configurações, tipos de apresentações, formatações.
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Cargo: Atendente de creche
Escolaridade: 4ª Série do Ensino Fundamental (Nível Elementar)
Atribuições típicas: Receber as crianças na creche, trocar suas roupas por
uniforme, guardando-as em sacolas com as suas identificações; Conduzir as
crianças através de “fila” para as respectivas salas de aula; Acompanhá-las,
orientando as crianças no que tange a higiene pessoal; Conduzir as crianças para o
refeitório, acompanhando-as as suas alimentações diárias; Entregar as crianças aos
responsáveis no final do expediente; Manter um relacionamento cortês e
cooperativo com todos os companheiros de seu local de trabalho e com o público
em geral; Executar outras atribuições afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação; Alfabeto: vogais e Consoantes,
Letras maiúsculas e minúsculas; Sílaba: número de sílabas; Encontro Vocálico;
Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas);
Frases: (afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto
de interrogação e ponto de exclamação.
Conteúdos de Matemática: Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais:
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Números pares e Números
ímpares; Sistema de Medidas (O metro, o quilo, o litro, o tempo); A moeda Brasileira
(o Real); Problemas e cálculos; Sucessor e Antecessor (até 1000).

Cargo: Auxiliar Administrativo
Escolaridade: Nível Fundamental Completo + conhecimentos em Informática
Atribuições típicas: Atender ao público, interno e externo, prestando informações
simples,

anotando

recados,

recebendo

correspondência

e

efetuando

encaminhamentos; Atender chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados
para obter ou fornecer informações; Datilografar textos, documentos, tabelas e
outros originais, bem como conferir a datilografia; Operar microcomputador,
operando programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar e obter dados e
informações, bem como consultar registros; Arquivar processos, publicações e
documentos diversos de interesse de unidade administrativa, segundo normas
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preestabelecidas; Receber material de fornecedores, conferindo as especificações
dos materiais com os documentos de entrega; Preencher fichas, formulários e
mapas, conferindo as informações e os documentos originais; Elaborar, sob
orientação, demonstrativos e relações, realizando os levantamentos necessários;
Fazer cálculos simples; operar e zelar pela manutenção de máquinas reprográficas,
teleimpressores, autenticadoras e outros equipamentos sob a responsabilidade;
Apontar, controlar e preparar planilhas de controle de viaturas; Zelar pelo estado de
conservação e manutenção dos equipamentos e instrumentos sob sua guarda;
Organizar documentos que se relacionem com atividade de seu setor de trabalho;
Coletar dados relacionados a impostos, realizando pesquisas de campo, para
possibilitar a atuação dos mesmos; Efetuar cálculos simples de áreas, para
cobrança de impostos correta; Informar requerimentos de imóveis relativos à
construção, demolição, legalização e outros; Atender ao público, informando sobre
impostos, processos e outros assuntos relacionados com seu trabalho; Zelar pelo
estado de conservação e manutenção dos equipamentos e instrumentos sob sua
guarda; Auxiliar suas atividades de classificação e catalogação de documentos,
manuscritos, livros, periódicos e outras publicações; Atender aos leitores, prestando
informações, consultando fichários, indicando estantes, localizando o material
desejado, fazendo reservas ou empréstimos; Controlar empréstimos e devoluções
de obras para evitar perdas e manter disponibilidade do acervo; Auxiliar a
organização e na manutenção das obras do acervo, dispondo-as segundo o critério
de classificação e catalogação adotado na biblioteca; Auxiliar no levantamento de
dados estatísticos sobre a utilização de obras do acervo, para identificar demandas
por leitora; Elaborar listagens relativas a livros, documentos, periódicos e outras
publicações adquiridas pela biblioteca para divulgação do acervo junto aos
usuários; Auxiliar na organização de eventos culturais promovidos pela unidade em
que está lotado; Controlar e providenciar a manutenção das obras do acervo;
Manter relacionamento cortês e cooperativo com todos os companheiros de seu
local de trabalho e com o público em geral; Executar outras atribuições afins.
Conteúdos
Concordância

de

Português: Interpretação

Nominal;

Regência

Verbal;

de

texto;

Orações

Concordância
Coordenadas;

Verbal;
Orações
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Subordinadas; Colocação Pronominal; Próclise, Ênclise e Mesóclise; Crase; Verbos;
Pontuação; Sintaxe de Regência; Figuras de Linguagem; Classes de Palavras;
Termos da Oração; Ortografia; Processos de formação de palavras; Encontros
Vocálicos e Consonantais; Acentuação Gráfica.
Conteúdos de Matemática: Números relativos inteiros e fracionários, operações e
suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e
radiciação); Múltiplos e divisores, MDC e MMC; Frações ordinárias e decimais,
números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do
1° e 2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2° grau s; Estudo do triângulo
retângulo; relações métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas;
Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume; Sistema de medidas
de tempo, sistema métrico decimal; Números e grandezas proporcionais, razões e
proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros simples - juros,
capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e ponderada; Conjunto
de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Problemas envolvendo os
itens do programa; porcentagem e juros simples.
Conhecimentos de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Sistemas
operacionais: Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos,
comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de segurança. Word:
conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações, ajuda (help),
comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), editores de texto,
planilhas eletrônicas. Excel: conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas
e recursos básicos e avançados para criar e manipular planilhas e gráficos;
Conceitos e serviços relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point:
configurações, tipos de apresentações, formatações.

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais / Auxiliar de Serviços Gerais - SAAE
Escolaridade: 4ª Série do Ensino Fundamental (Nível Elementar)
Atribuições típicas: Arrumar e percorrer as dependências do órgão onde está
lotado, abrindo e fechando janelas, portas, e portões, bem como ligando e
desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; Comunicar ao
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superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de
consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter em
ordem; Apanhar materiais de escritórios, quando for solicitado; Fazer mandados
pessoais como pagamento em banco, compras diversas, descontos de cheques
entre outros; Zelar pelo estado de conservação e manutenção dos equipamentos e
instrumentos sob sua guarda; Limpar e arrumar as dependências e instalações, a
fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; Recolher o lixo da unidade
em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as
determinações recebidas; Preparar e servir café e chá à chefia, visitante e
servidores do setor; Lavar copos, xícaras, cafeteiras, coadores e demais utensílios
da cozinha; Verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros
itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao seu superior imediato a
necessidade de reposição, quando for o caso; Operar, quando requisitado, em
máquina copiadora; Manter relacionamento cortês e cooperativo com todos os
companheiros de seu local de trabalho e com o público em geral; Executar outras
atribuições afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação; Alfabeto: vogais e Consoantes,
Letras maiúsculas e minúsculas; Sílaba: número de sílabas; Encontro Vocálico;
Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas);
Frases: (afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto
de interrogação e ponto de exclamação.
Conteúdos de Matemática: Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais:
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Números pares e Números
ímpares; Sistema de Medidas (O metro, o quilo, o litro, o tempo); A moeda Brasileira
(o Real); Problemas e cálculos; Sucessor e Antecessor (até 1000).
Conteúdos Específicos: Noções de limpeza e higiene; Destinação do lixo;
Produtos apropriados para limpeza de: pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos,
etc.; Conhecimentos e uso dos utensílios de trabalho braçal; Preparo e distribuição
de café, chá, suco, etc..; Pequenos reparos em instalações, mobiliários e utensílios;
Limpeza interna e externa de prédios, banheiros, laboratórios, escolas, bem como
de móveis e utensílios. Varrição de superfícies diversas; Conhecimento e uso de
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ferramentas: enxada, foice, pé de cabra, pá, lima, vassoura, escovão, outros;
Carregamento e descarregamento de terra, areia e entulhos em caminhões;
Conservação de ferramentas diversas; Carregamento e empilhamento de tijolos,
blocos, telhas; Uso de carriolas e similares; Abertura de valas com utilização de
ferramentas manuais; Limpeza de veículos e máquinas; Carregamento e
descarregamento de objetos como: madeiras, móveis, maquinários; Conhecimentos
básicos de hidráulica e eletricidade.

Cargo: Auxiliar de Odontologia
Escolaridade: Nível fundamental Completo + 5 meses de experiência
Atribuições típicas: Dispor os instrumentos odontológicos sobre local apropriado,
colocando-os na ordem de utilização para passá-los ao cirurgião dentista durante a
consulta ou ato operatório; Preparar o paciente para as consultas ou cirurgias,
posicionando-se de forma apropriada na cadeira, bem como proceder à separação
de substâncias apropriadas, fornecendo-as ao cirurgião dentista, para prevenir
contaminação; Passar os instrumentos ao cirurgião dentista, posicionando peça por
peça na mão do mesmo a medida que forem solicitados, para facilitar o
desempenho funcional; Proceder a assepsia da bandeja de instrumental, limpando
a esterilizando o local e as peças, para ordena-los para o próximo atendimento e
evitar contaminações; Manipular materiais e substâncias de uso odontológico,
segundo orientação do cirurgião dentista; Zelar pelo estado de conservação e
manutenção

dos

equipamentos

e

instrumentos

sob

sua

guarda;

Manter

relacionamento cortês e cooperativo com todos os companheiros de seu local de
trabalho e com o público em geral; Executar outras atribuições afins.
Conteúdos
Concordância

de

Português: Interpretação

Nominal;

Regência

Verbal;

de

texto;

Orações

Concordância
Coordenadas;

Verbal;
Orações

Subordinadas; Colocação Pronominal; Próclise, Ênclise e Mesóclise; Crase; Verbos;
Pontuação; Sintaxe de Regência; Figuras de Linguagem; Classes de Palavras;
Termos da Oração; Ortografia; Processos de formação de palavras; Encontros
Vocálicos e Consonantais; Acentuação Gráfica.
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Conteúdos de Matemática: Números relativos inteiros e fracionários, operações e
suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e
radiciação); Múltiplos e divisores, MDC e MMC; Frações ordinárias e decimais,
números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do
1° e 2° graus; Sistemas de equações do 1° e 2° grau s; Estudo do triângulo
retângulo; relações métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas;
Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e Volume; Sistema de medidas
de tempo, sistema métrico decimal; Números e grandezas proporcionais, razões e
proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros simples - juros,
capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e ponderada; Conjunto
de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Problemas envolvendo os
itens do programa; porcentagem e juros simples.
Conhecimentos de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Sistemas
operacionais: Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos,
comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de segurança. Word:
conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações, ajuda (help),
comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), editores de texto,
planilhas eletrônicas. Excel: conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas
e recursos básicos e avançados para criar e manipular planilhas e gráficos;
Conceitos e serviços relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point:
configurações, tipos de apresentações, formatações.

Cargo: Bibliotecário
Escolaridade: Nível Superior + Habilitação legal para o exercício da Profissão
Atribuições típicas: Planejar, coordenar ou executar a seleção, o registro, a
catalogação e a classificação de livros e publicações diversas do acervo da
Biblioteca, utilizando regras e sistemas específicos, para armazenar e recuperar
informações e coloca-las à disposição dos usuários; Selecionar, registrar e analisar
artigos e jornais, periódicos, capítulos de livros e informações de especial interesse
para o Município, indexando-os de acordo com o assunto, para consulta ou
divulgação aos interessados; Organizar fichários, catálogos e índices, utilizando
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fichas apropriadas ou processos mecanizados. coordenado em sua etiquetação e
organização em estantes, para possibilitar o armazenamento, a busca e a
recuperação de informações; Estabelecer, mediante consulta aos órgãos de ensino
e à própria comunidade, critérios de aquisição e permuta de obras literárias, tendo
em vista sua utilização pelos alunos dos estabelecimentos de ensino do Município;
Promover campanhas de obtenção gratuita de obras para a Biblioteca; Elaborar e
executar programas de incentivo ao hábito de leitora junto à população e aos alunos
da rede municipal de ensino; Organizar as solicitações dos leitores e demais
interessados,

indicando

bibliografias e orientando-os em

suas

pesquisas;

Providenciar à aquisição e a manutenção de livros, revistas e demais materiais
bibliográficos; Elaborar relatórios mensais, anuais e outros levantamentos dos
serviços executados pela biblioteca; Controlar a devolução de livros, revistas,
folhetos e outras publicações nos prazos estabelecidos; Organizar o serviço de
intercâmbio, filiando-se a órgãos, centros de documentação e a outras bibliotecas
para tornar possível a troca de informações e material bibliográfico; Elaborar
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações

e

sugerindo

medidas

para

implantação,

desenvolvimento

e

aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar
das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou
fazendo

exposição sobre situações e/ou problemas identificados, opinando,

oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos científicos, para
fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município; Zelar pelo estado de conservação e manutenção dos equipamentos sob
sua guarda; Manter relacionamento cortês e cooperativo com todos os
companheiros de seu local de trabalho e com o público em geral; Executar outras
atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
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Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do
adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de
algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a –
mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição.
Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras.
Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da
oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência
verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de
colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico.
Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Funções da linguagem.
Conhecimentos

Específicos:

Biblioteconomia

e

Ciência

da

Informação:

conceituação; modelos teóricos; panorama brasileiro; sociedade de informação.
Comunicação científica. Terminologia de Biblioteconomia e Documentação.
Serviços de informação manuais e eletrônicos: tipologia; fontes de informação
especializadas

primárias, secundárias e terciárias. Serviços de referência

manuais e eletrônicos: busca bibliográfica; produtos e serviços de uma unidade de
informação; disseminação seletiva da informação; redes de intercâmbio; marketing.
Representação documentária: tratamento das informações

análise, indexação,

recuperação/busca da informação; linguagens de indexação: bases teóricas e
aplicações; catalogação; Código de Catalogação Angloamericano (AACR2);
sistemas bibliográficos de classificação: Classificação Decimal Universal; Tesauros.
Índices. Normalização da documentação no Brasil (ABNT). Gestão de Unidades de
Informação: planejamento, organização e administração de serviços de informação;
acervos; desenvolvimento e organização de coleções (monografias, periódicos,
relatórios e documentos especiais); políticas de informação; avaliação de serviços
de informação e seus produtos; elaboração e desenvolvimento de projetos.
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Informática documentária: bases de dados documentais; novas tecnologias em
serviços de informação; periódicos e documentos eletrônicos; redes de informação
e comunicação; bibliotecas eletrônicas (virtuais/digitais). Métodos Quantitativos:
estatística descritiva e análise exploratória de dados.

Cargo: Bioquímico
Escolaridade: Nível Superior + Registro no órgão competente
Atribuições típicas: Realizar experiências, testes e análises em organismos vivos,
observando os mecanismos químicos de suas funções vitais, como respiração,
digestão, crescimento e envelhecimento, para determinar a composição química
desses organismos; Estudar a ação química de alimentos, medicamentos, soros,
hormônios e outras substâncias sobre tecidos e funções vitais, analisando os
aspectos químicos da formação de anticorpos no sangue e outros fenômenos
bioquímicos, para verificar os efeitos produzidos ao organismo e determinar a
adequação relativa de cada elemento; Realizar experiências e estudos de
bioquímica, aperfeiçoamento ou criando novos processos de conservação de
alimentos e bebidas, produção de soros, vacinas, hormônios, purificação e
tratamento de águas residuais, para permitir sua aplicação na indústria, medicina,
saúde pública e outros campos; Manter relacionamento cortês e cooperativo com
todos os companheiros de seu local de trabalho e com o público em geral; Executar
outras atribuições compatíveis com sua qualificação profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do
adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de
algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a –
mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição.
Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras.
Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da
oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência
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verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de
colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico.
Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Funções da linguagem.
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos técnicos profissionais aplicados a
laboratórios de análises clínicas. Coleta, transporte, preservação, processamento
primário das principais amostras biológicas. Controle de qualidade e estatística.
Biossegurança. Automação. Princípios básicos de química clínica e cálculos e
reagentes. Desinfecção e esterilização. Métodos diagnósticos em imunologia
clínica.

Diagnóstico

laboratorial

das

doenças

infecciosas

(sífilis,

chagas,

toxoplasmose, rubéola) e das hepatites virais (marcadores de hepatites).
Hormônios. Diagnóstico laboratorial de HIV. Diagnóstico laboratorial de doenças
autoimunes.

Bioquímica.

Métodos bioquímicos de diagnóstico, dosagens

enzimáticas, cinéticas e colorimétricas. Avaliação laboratorial de funções renais,
hepáticas, endócrinas e cardiovasculares. Testes de tolerância a glicose.
Automação em bioquímica. Hematologia. Formação do sangue: características
morfológicas e funcionais das séries hematológicas. Diagnóstico laboratorial das
anemias.

Fatores

de

coagulação.

Coagulograma.

morfofisiopatológica e bioquímica das leucoses.

Caracterização

Imunohematologia (sistemas

sanguíneos e doença hemolítica do recém nato). Urinálise. Componentes normais
e anormais de urinas. Sedimentoscopia da urina e correlações clínicas. Exame
químico, densidade, estudo e morfologia das hemácias. Microbiologia. Métodos de
colorações: meios de cultura para isolamentos de microorganismos, meios de
transporte para cultivos de diversos materiais biológicos, coleta de materiais
biológicos, provas bioquímicas para identificação de microorganismos, culturas
qualitativas

e

quantitativas,

mecanismos

de

ação

de

antimicrobianos,

bacterioscopias e baciloscopias, teste de suscetibilidades aos antimicrobianos,
diagnóstico, etiologia patologias e epidemiologias das micoses. Parasitologia.
Diagnóstico de helmintos e protozoários, protozooscopia, helmintoscopia, ciclo
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evolutivo dos protozoários, ciclo evolutivo dos helmintos, métodos específicos para
diagnóstico de parasitoses.

Cargo: Cargo: Borracheiro
Escolaridade: 4ª Série do Ensino Fundamental (Nível Elementar) + 5 meses de
experiência
Atribuições típicas: Montagem e desmontagem de pneus; Preparar pneus e
câmara de ar; Fazer rodízios periódicos dos pneus das viaturas da Prefeitura;
Manter em ordem e em condições de utilização o equipamento de trabalho,
executando ou providenciando sua reparação, quando necessário; Zelar pela
limpeza do local de trabalho; Manter relacionamento cortês e cooperativo com todos
os companheiros de seu local de trabalho e com o público em geral; Executar
outras atribuições a fins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação; Alfabeto: vogais e Consoantes,
Letras maiúsculas e minúsculas; Sílaba: número de sílabas; Encontro Vocálico;
Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas);
Frases: (afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto
de interrogação e ponto de exclamação.
Conteúdos de Matemática: Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais:
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Números pares e Números
ímpares; Sistema de Medidas (O metro, o quilo, o litro, o tempo); A moeda Brasileira
(o Real); Problemas e cálculos; Sucessor e Antecessor (até 1000).
Conteúdos Específicos: Noções sobre os diferentes tipos de pneus e câmaras de
ar utilizados nos veículos. Conhecimento dos consertos e encapamento das partes
avariadas dos pneus.Conhecimento sobre materiais e equipamentos utilizados na
atividade. Normas de segurança: acidentes de trabalho: conceito, causas,
prevenção. Normas básicas de higiene: vida saudável; CIPA. Noções básicas de
Primeiros socorros: papel do socorrista; estado de choque; entorses, luxações e
fraturas; vertigens, desmaios e convulsões; distúrbios causados pelo calor; corpos
estranhos no organismo; mordidas e picadas de animais, transporte de pessoas
acidentadas.
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Cargo: Calceteiro
Escolaridade: 4ª Série do Ensino Fundamental (Nível Elementar)
Atribuições típicas: Preparar superfícies a serem pavimentadas e pavimenta-las,
assentando pedras ou elementos de concreto pré-moldado; Assentar meios-fios;
Executar trabalhos de manutenção e recuperação de pavimentos; Manter em ordem
o local de realização de obra; Orientar e treinar os servidores que auxiliam na
execução dos trabalhos típicos da classe; Zelar pelo estado de conservação e
manutenção dos equipamentos sob sua guarda; Manter relacionamento cortês e
cooperativo com todos os companheiros de seu local de trabalho e com o público
em geral; Executar outras atribuições afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação; Alfabeto: vogais e Consoantes,
Letras maiúsculas e minúsculas; Sílaba: número de sílabas; Encontro Vocálico;
Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas);
Frases: (afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto
de interrogação e ponto de exclamação.
Conteúdos de Matemática: Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais:
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Números pares e Números
ímpares; Sistema de Medidas (O metro, o quilo, o litro, o tempo); A moeda Brasileira
(o Real); Problemas e cálculos; Sucessor e Antecessor (até 1000).
Conteúdos Específicos: Conhecimento de trabalhos em obras. Conhecimento em
construção de fundações e estruturas de alvenaria. Aplicação de revestimentos,
paralelepípedos e contra-pisos. Instrumentos e materiais de trabalho. Noções de
Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de
segurança: conceito e equipamentos. Normas de higiene: corporal e ambiental.
Cargo: Cirurgião Dentista , Odontólogo(CEO), Cirurgião Dentista (ESB)
Escolaridade: Nível Superior + Registro no CRO
Atribuições típicas: Examinar os dentes e cavidade bucal, utilizando aparelhos ou
por via direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções; Identificar as
afecções quanto à extensão e à profundidade , utilizando instrumentos especiais e
radiológicos, para estabelecer diagnóstico e plano de tratamento; Aplicar e utilizar
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medicamentos anestésicos, para promover conforto e facilitar a execução do
tratamento; Executar serviços de exodontia, ortodontia, utilizando materiais próprios
para prevenir infecções e mal oclusão; Restaurar cáries utilizando instrumentos,
aparelhos e substâncias específicas para restabelecer a forma e a função do dente;
Executar a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para evitar a
instalação de focos de infecção; Requisitar exames, material de consumo e
equipamentos

inerentes

à

sua

especialidade;

Prescrever

ou

administrar

medicamentos, determinando a via de aplicação , para prevenir hemorragia ou
tratar infecções da boca ou dentes; Proceder a perícias odonto-administrativas,
examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer atestados e laudos
previstos em normas e regulamentos; Coordenar, supervisionar ou executar a
coleta de dados sobre o estado clínico dos pacientes, lançando-os em fichas
individuais, para acompanhar a evolução do tratamento; Orientar e zelar pela
preservação e guarda dos aparelhos instrumental ou equipamento utilizado em sua
especialidade, observando a sua correta utilização; Elaborar, coordenar e executar
programas educativos e de atendimento odontológico preventivo, voltados para a
comunidade de baixa renda e para estudantes da rede municipal de ensino;
Elaborar pareceres. informes técnicos e relatórios, realizando pesquisa, entrevistas,
fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades
administrativas de controle e de apoio referentes a sua área de atuação; Participar
das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar
realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou
fazendo exposição sobre situações e/ou problemas identificados , opinando ,
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos científicos, para
fins de formulação ou diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município; Zelar pelo estado de conservação e manutenção e instrumentos sob sua
guarda; Manter relacionamento cortês e cooperativo com todos os companheiros de
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seu local de trabalho e com o público em geral; Executar outras atribuições
compatíveis com sua especialização profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do
adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de
algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a –
mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição.
Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras.
Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da
oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência
verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de
colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico.
Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Funções da linguagem.
Conhecimentos Específicos:

Seminologia oral: anaminese, exame clínico e

radiológico. Meios complementares de diagnóstico. Carie dentária: patologia,
diagnóstico, prevenção: fluorterapia e toxicologia. Poupa dentária: patologia,
diagnóstico, conduta clínica. Tratamento conservador da polpa. Estomatologia:
gengivites,

estomatites,

etiopatogenia,

diagnóstico.

Dentisteria:

preparo

da

cavidade, material de proteção e restauração. Anestesia loco-regional oral: tipos
técnicas, anestésicos, acidentes, medicação de emergência. Extração dentária,
simples, complicações. Procedimentos cirúrgicos: pré e pós-operatório; pequena e
média cirurgia, suturas, acidentes operatórios. Procedimentos endodônticos:
polpotomia,

pulpetomia,

tratamento

e

obturação

do

conduto

radicular.

Procedimentos periodônticos. Síndrome focal: infecção focal, foco de infecção.
Doenças gerais com sintomatologia oral: diagnóstico, tratamento local, orientação
profissional. Odontopediatria: dentes decíduos, cronologia. Cirurgia Buco-MaxiloFacial:

técnicas

operatórias

procedimentos

de

urgência.

Radiologia

oral.
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Terapêuticas: definição, métodos, agentes medicamentosos. Materiais Dentários:
Resinas para restauração. Adesão. Amálgama dental: a) estrutura e propriedades;
b) considerações técnicas. Cimentos odontológicos para restaurações e proteção
pulpar. Materiais de acabamento e polimento. Saúde Bucal e Preventiva. Ética
profissional.
Cargo: Contador
Escolaridade: Nível Superior + Habilitação legal para exercício da Profissão
Atribuições típicas: Planejar o sistema de registro e operações atendendo às
necessidades administrativas e legais, para possibilitar controle contábil e
orçamentário; Supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos,
analisando-os e orientando o seu processamento, adequando-os ao plano de
contas, para assegurar a correta apropriação contábil; Analisar, conferir, elaborar ou
assinar balanços e demonstrativos de contas, observando sua correta classificação
e lançamento, verificando a documentação pertinente, para atender exigências
legais e formais de controle; Controlar a execução orçamentária, analisando
documentos, elaborando relatórios e demonstrativos; Controlar a movimentação de
recursos, fiscalizando o ingresso de receitas, cumprimento de obrigações e de
pagamentos a terceiros, saldos em caixas e contas bancárias, para apoiar e
administração de recursos financeiros da Prefeitura; Analisar aspectos financeiros,
contábeis e orçamentários da execução de contratos, convênios, recursos
repassados, analisando cláusulas contratuais, dando orientação aos executores a
fim de assegurar o cumprimento da legislação aplicável; Analisar os atos da
natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, verificando sua correção
para determinar ou realizar auditorias e medidas de aperfeiçoamento de controle
interno; Planejar, programar, coordenar e realizar exames, perícias e auditagens, de
rotina ou especiais, bem como orientar a organização de processos de tomadas de
contas, emitindo certificado de auditoria, com a finalidade atender a exigências
legais; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas,
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
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Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua
área de atuação; Participar das atividade de treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e
palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões
com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas particulares, realizando
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposição sobre situações e/ou problemas
identificados, opinando, oferecendo, sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnicos científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de
trabalho afetos ao Município; Zelar pelo estado de conservação e manutenção de
equipamentos sob sua guarda; Manter relacionamento cortês e cooperativo com
todos os companheiros de seu local de trabalho e com o público em geral; Executar
outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do
adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de
algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a –
mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição.
Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras.
Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da
oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência
verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de
colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico.
Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Funções da linguagem.
Contabilidade Geral: Princípios Fundamentais de Contabilidade. Patrimônio:
Componentes Patrimoniais – Ativo, Passivo e Situação Líquida (ou Patrimônio
Líquido). Equação fundamental do patrimônio. Fatos contábeis e respectivas
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variações patrimoniais. Conta: conceito. Débito, crédito e saldo. Teorias, função e
estrutura das contas. Contas patrimoniais e de resultado. Apuração de resultados.
Sistemas de Contas e plano de contas. Provisões em geral. Escrituração.
Lançamento contábil: rotina e fórmulas. Processo de escrituração. Escrituração de
operações financeiras. Livros de escrituração: obrigatoriedade, funções e formas de
escrituração. Erros de escrituração e suas correções. Balancete de Verificação.
Balanço Patrimonial: obrigatoriedade e apresentação. Conteúdo dos grupos e
subgrupos. Classificação das contas. Critérios de avaliação do ativo e do passivo.
Análise das Demonstrações Contábeis e financeiras. Contabilidade Pública:
Conceito, objeto, campo de atuação e regimes contábeis. Receita e Despesa
Pública: conceito, classificação econômica e estágios. Sistemas de contas. Receitas
e Despesas

Orçamentárias e Extra-Orçamentárias: interferências e mutações.

Bens públicos: conceito e classificação.

Orçamento: conceito e elaboração.

Aspectos Gerais: princípios, planos plurianual, lei das diretrizes orçamentárias e
leis orçamentárias, anuais. Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal – SIAFI: conceito, objetivos, campo de aplicação, modalidade de
uso, formas de acesso, principais documentos. Auditoria: Noções básicas de
auditoria interna e auditoria independente, natureza e campo de atuação, normas
para o exercício de auditoria interna expeditas pelo Instituto dos Auditores Internos
do Brasil; Relatório de auditoria, tipos de parecer, técnicas de auditoria. FINANÇAS
PÚBLICAS: Lei de Responsabilidade fiscal: noções básicas e objetivos.
Cargo: Cozinheiro
Escolaridade: 4ª Série do Ensino Fundamental (Nível Elementar)
Atribuições

típicas: Preparar refeições, selecionando,

lavando, contando,

temperando e cozinhando os alimentos, de acordo com orientação recebida;
Verificar o estado de conservação dos alimentos, separando os que não estejam
em condições adequadas de utilização, a fim de assegurar a qualidade das
refeições preparadas; Distribuir as refeições preparadas, servindo-as conforme
rotina predeterminada, para atender aos comensais; Registrar, em formulários
específicos, o número de refeições servidas, bem como a aceitabilidade dos
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alimentos oferecidos, para efeito de controle; Requisitar material e mantimentos
quando necessário; Receber e armazenar os gêneros alimentícios, de acordo com
normas e instruções estabelecidas, a fim de atender aos requisitos de conservação
e higiene; Auxiliar na limpeza, lavagem e guarda de pratos, panelas, garfos, facas e
demais utensílios de copa e cozinha; Dispor adequadamente os restos de comida e
lixo da cozinha, de forma a evitar proliferação de insetos; Limpar e arrumar as
dependências e instalações das unidades de trabalho a fim de mantê-las nas
condições de asseio requeridas; Anotar em formulário próprio a quantidade
recebida e consumida de gêneros alimentícios, para subsidiar controles e
levantamentos estatísticos; Zelar pelo estado de conservação e manutenção dos
equipamentos e instrumentos sob sua guarda; Manter relacionamento cortês e
cooperativo com todos os companheiros de seu local de trabalho e com o público
em geral; Executar outras atribuições afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação; Alfabeto: vogais e Consoantes,
Letras maiúsculas e minúsculas; Sílaba: número de sílabas; Encontro Vocálico;
Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas);
Frases: (afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto
de interrogação e ponto de exclamação.
Conteúdos de Matemática: Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais:
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Números pares e Números
ímpares; Sistema de Medidas (O metro, o quilo, o litro, o tempo); A moeda Brasileira
(o Real); Problemas e cálculos; Sucessor e Antecessor (até 1000).
Conteúdos Específicos: Noções de alimentação, nutrição e grupos de alimentos.
Conhecimentos sobre características e qualidade dos alimentos. Conhecimentos
sobre quantidades, porções e medidas caseiras. Etapa da produção de refeições:
recepção e armazenamento de gêneros alimentícios, pré-preparo, preparo e
distribuição. Controle de estoque e técnicas de armazenamento de gêneros
alimentícios. Manuseio e conservação de equipamentos e utensílios. Higiene: dos
alimentos, ambiental, dos utensílios e equipamentos, Noções básicas de Relações
Humanas no Trabalho - Noções básicas sobre higiene e segurança no trabalho;
Ética Profissional.
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Cargo: Eletricista
Escolaridade: 4ª Série do Ensino Fundamental (Nível Elementar)
Atribuições típicas: Instalar fiações elétricas, montar quadros de distribuição,
caixas de fusível, tomadas e interruptores, de acordo com plantas, esquemas,
especificações técnicas e instruções recebidas; Testar as instalações, fazendo-as
funcionar repetidas vezes para comprovar a exatidão do trabalho executado; Testar
circuitos de instalações elétricas, utilizando aparelhos de precisão, para detectar as
partes defeituosas; Reparar ou

substituir unidades

danificadas, utilizando

ferramentas manuais, soldas e materiais isolantes para manter as instalações
elétricas em condições de funcionamento; Ler desenhos e esquemas de circuitos
elétricos; Substituir fusíveis, lâmpadas, reles, bobinas e demais equipamentos
elétricos; Consertar e rebobinar dínamos, alternadores e motores em geral; Orientar
e treinar os servidores que auxiliam na execução dos trabalhos típicos da classe,
inclusive quanto a precauções e medidas de segurança necessárias ao
desempenho das tarefas; Manter limpo o local de trabalho; Requisitar material
necessário ao trabalho; Zelar pelo estado de conservação e manutenção dos
equipamentos e instrumentos sob sua guarda; Manter relacionamento cortês e
cooperativo com todos os companheiros de seu local de trabalho e com o público
em geral; Executar outras atribuições afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação; Alfabeto: vogais e Consoantes,
Letras maiúsculas e minúsculas; Sílaba: número de sílabas; Encontro Vocálico;
Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas);
Frases: (afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto
de interrogação e ponto de exclamação.
Conteúdos de Matemática: Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais:
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Números pares e Números
ímpares; Sistema de Medidas (O metro, o quilo, o litro, o tempo); A moeda Brasileira
(o Real); Problemas e cálculos; Sucessor e Antecessor (até 1000).
Conteúdos Específicos: Conceitos básicos em eletricidade; Conhecimento prático
e teórico em baixa tensão. Curto-circuito. Ética no trabalho. Identificação, uso e
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conservação de ferramentas e instrumentos de trabalho, utilizados nos serviços
elétricos. Instalações elétricas residenciais, prediais e industriais. Levantamento e
quantificação de materiais. Manutenção corretiva em instalação elétrica. Circuitos
Mono-fásicos, Bi-fásicos e Tri-fásicos (com cargas equilibradas e desequilibradas).
Principais materiais usados em instalações elétricas. Tipos de instalações elétricas.
Identificação, uso e conservação de ferramentas e instrumentos de trabalho,
utilizados nos serviços elétricos. Instalações elétricas residenciais, prediais e
industriais. Levantamento e quantificação de materiais. Manutenção preventiva em
instalação elétrica. Principais materiais usados em instalações elétricas. Tipos de
instalações elétricas.
Cargo: Eletricista de automóveis
Escolaridade: 4ª Série do Ensino Fundamental (Nível Elementar)
Atribuições típicas: Compreende os cargos que se destinam a montar e reparar
instalações elétricas bem como equipamentos elétricos de veículos automotores;
Montar e reparar componentes elétricos e equipamentos auxiliares de veículos
automotores, orientando-se por plantas, esquemas e especificações utilizando
ferramentas manuais comuns e especiais, aparelhos de medição elétrica e outros
utensílios e materiais; Executar outras atribuições afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação; Alfabeto: vogais e Consoantes,
Letras maiúsculas e minúsculas; Sílaba: número de sílabas; Encontro Vocálico;
Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas);
Frases: (afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto
de interrogação e ponto de exclamação.
Conteúdos de Matemática: Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais:
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Números pares e Números
ímpares; Sistema de Medidas (O metro, o quilo, o litro, o tempo); A moeda Brasileira
(o Real); Problemas e cálculos; Sucessor e Antecessor (até 1000).
Conteúdos Específicos: Sistema elétrico de veículos automotores; Identificação
de peças, ferramentas e suas serventias; Técnicas de Injeção Eletrônica;
Instalações e consertos de circuitos elétricos e eletrônicos de veículos; Montagem,
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reparo e instalação de sistema de ignição eletrônica e alarme de veículos;
Instalação e reparo de ligações automáticas e manuais; Elaboração de orçamentos
de serviços elétricos em veículos; Uso e cuidados de ferramentas, aparelhos e
equipamentos; Utilização sistêmica da simbologia de projetos elétricos em veículos;
Procedimentos técnicos de instalações elétricas em veículos; Uso correto dos
instrumentos

de

proteção

nas

conexões

da

fiação

elétrica

de

veículo;

Conhecimentos sobre capacidade e utilização de motores elétricos, alternadores e
chave de comando.

Cargo: Eletricista de automóveis
Escolaridade: 4ª Série do Ensino Fundamental (Nível Elementar)
Atribuições típicas: Compreende os cargos que se destinam a montar e reparar
instalações elétricas bem como equipamentos elétricos de veículos automotores;
Montar e reparar componentes elétricos e equipamentos auxiliares de veículos
automotores, orientando-se por plantas, esquemas e especificações utilizando
ferramentas manuais comuns e especiais, aparelhos de medição elétrica e outros
utensílios e materiais; Executar outras atribuições afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação; Alfabeto: vogais e Consoantes,
Letras maiúsculas e minúsculas; Sílaba: número de sílabas; Encontro Vocálico;
Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas);
Frases: (afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto
de interrogação e ponto de exclamação.
Conteúdos de Matemática: Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais:
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Números pares e Números
ímpares; Sistema de Medidas (O metro, o quilo, o litro, o tempo); A moeda Brasileira
(o Real); Problemas e cálculos; Sucessor e Antecessor (até 1000).
Conteúdos Específicos: Sistema elétrico de veículos automotores; Identificação
de peças, ferramentas e suas serventias; Técnicas de Injeção Eletrônica;
Instalações e consertos de circuitos elétricos e eletrônicos de veículos; Montagem,
reparo e instalação de sistema de ignição eletrônica e alarme de veículos;
Instalação e reparo de ligações automáticas e manuais; Elaboração de orçamentos
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de serviços elétricos em veículos; Uso e cuidados de ferramentas, aparelhos e
equipamentos; Utilização sistêmica da simbologia de projetos elétricos em veículos;
Procedimentos técnicos de instalações elétricas em veículos; Uso correto dos
instrumentos

de

proteção

nas

conexões

da

fiação

elétrica

de

veículo;

Conhecimentos sobre capacidade e utilização de motores elétricos, alternadores e
chave de comando.

Cargo: Enfermeiro e Enfermeiro PSF
Escolaridade: Nível Superior + registro no COREN
Atribuições típicas: Elaborar plano de enfermagem a partir de levantamento e
análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes;
Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e
administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência;
Desenvolver, tarefas e enfermagem de maior complexidade na execução de
programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e aos doentes; Coletar
e analisar dados sócio-sanitários da comunidade, dentro dos recursos disponíveis;
Realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando
reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; Supervisionar e
orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe;
Promover a integração da equipe; Controlar o padrão de esterilização dos
equipamentos e instrumentos utilizados , bem como supervisionar a desinfecção
dos locais dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos de enfermagem;
Dar apoio psicológico e pacientes e familiares e, em especial, às crianças
atendidas; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas,
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras
entidades públicas e particulares , realizando estudos, emitindo

pareceres ou

fazendo exposição sobre situações e/ou problemas identificados, opinando,
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos científico, para fins
de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos no Município;
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Zelar pelo estado de conservação e manutenção dos equipamentos e instrumentos
sob sua guarda; Manter relacionamento cortês e cooperativo com todos os
companheiros de seu local de trabalho e com o público em geral; Executar outras
atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do
adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de
algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a –
mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição.
Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras.
Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da
oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência
verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de
colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico.
Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Funções da linguagem.
Conhecimentos Específicos: Fundamentos de Enfermagem: Metodologia da
assistência / Processo de enfermagem; Princípios de Biossegurança aplicados aos
cuidados de enfermagem ao cliente hospitalizado; Prevenção e controle da Infecção
Hospitalar;

emiotécnica em enfermagem: Cuidados de enfermagem para as

técnicas de sondagem gástrica e entérica, cateterismo vesical, curativos, aplicação
de calor frio e quente, bandagem, oxigenioterapia, administração de medicamentos
(vias: intra-dérmica, subcutânea intra-muscular e endo-venosa), insulinoterapia e
heparinoterapia, aspiração de vias aéreas superiores (V.A.S.) e tipos de banhos
terapêuticos (leito, aspersão e ablução); Exame físico (princípios básicos).
Enfermagem Médico-Cirúrgica: Assistência de Enfermagem as situações cirúrgicas:
Pré, trans e pós - operatório; Assistência de Enfermagem nas afecções:
respiratórias, cardio-vasculares, endócrinas, digestivas, hematológicas, renais e
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ortopédicas; Assistência de Enfermagem nas doenças de origem oncológica;
Assistência de Enfermagem nas desordens degenerativas; Assistência de
Enfermagem nas afecções do sistema nervoso; Assistência de Enfermagem aos
clientes em Unidade de Terapia Intensiva e Emergência. Enfermagem na Saúde
Materno Infantil: Assistência de Enfermagem à mulher no período grávido puerperal,
as portadoras de patologias específicas da gravidez e ginecológicas; Assistência de
Enfermagem ao Recém - nato normal e de risco; Assistência a criança hospitalizada
(lactente,

pré

escolar

e

escolar).

enfermagem

na

Saúde

Pública:

Epidemiologia/Sistema de Vigilância Epidemiológica; Ações de Enfermagem nos
programas: (PNI, PAISC, PAISN, DIABETES, HANSENIASE, HIPERTENSÃO
ARTERIAL, TUBERCULOSE, DST/AIDS). Deontologia e Ética: Aspectos éticos e
legais que fundamentam a prática do exercício profissional de enfermagem. Política
Nacional de Saúde: Sistema Único de Saúde (SUS).

Cargo: Engenheiro Agrônomo
Escolaridade: Nível Superior + registro no órgão competente
Atribuições típicas: Executa ou dirige a execução de demonstrações práticas de
agricultura no município; Divulga processos de mecanização da lavoura, adubação,
de aperfeiçoamento de colheita e do beneficiamento de produtos agrícolas, bem
como, de métodos de industrialização da produção vegetal; Orienta e fomenta a
produção de adubos, sementes e mudas; Exerce a fiscalização sobre o comércio de
sementes, plantas vivas e partes das plantas, em articulação com órgãos estaduais
ou federais; Faz pesquisa visando o aperfeiçoamento de plantas cultivadas, em
articulação com órgãos estaduais ou federais; Faz estudos sobre tecnologia
agrícola, reflorestamento, conservação, defesa, exploração e industrialização de
matas; Orienta e coordena trabalhos de irrigação e drenagem para fins agrícolas;
Realiza avaliações e estudos visando a ampliação da rede de eletrificação rural;
Dirige a execução de construções rurais; Coordena a execução de atividades
agropecuárias do município em articulação com órgãos estaduais ou federais;
Elabora relatórios e/ou mapas estatísticos sobre suas atividades; Executa outras
atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
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Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do
adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de
algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a –
mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição.
Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras.
Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da
oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência
verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de
colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico.
Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Funções da linguagem.
Conhecimentos Específicos: Produção Vegetal: Conhecimentos básicos sobre
práticas culturais, pragas, doenças e tratamento Fitossanitário das seguintes
explorações: café, algodão, cana-de-açúcar, seringueira, citrus, fruticultura tropical,
milho, feijão, amendoim, soja, arroz, mandioca, etc... Extensão Rural: Conceitos;
Linhas de extensão rural; Elementos essenciais de diagnóstico para fins de
programas, desenvolvimento e trabalho em microbacias hidrográficas; Noções de
comunicação rural. Preservação de Recursos Naturais: Silvicultura e arborização
urbana; Manejo da água: irrigação e drenagem; Solo: gênese, classificação,
capacidade de uso, práticas de conservação, erosão e seu controle; Mecanização
Agrícola; Fertilidade do solo; Calagem e Adubação. Sócio Econômico: Crédito
Rural: Legislação, classificação do crédito rural. Produção, preparo e conservação
de sementes e mudas: Conceitos de sementes e mudas; Características das
sementes; Produção de sementes genéticas, básicas e certificadas; Análise de
sementes; Propagação vegetativa. Produção Animal: Bovinocultura de corte e leite;
Formação e manejo de pastagens: Fenação e Ensilagem. Horticultura.
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Cargo: Farmacêutico
Escolaridade: Nível Superior + Habilitação legal para exercício da Profissão
Atribuições típicas: Proceder a manipulação dos insumos farmacêuticos, como
medicação, pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas
químicas, para produção

de remédios e outros preparos; Analisar produtos

farmacêuticos acabados e em fase de elaboração de seus insumos, valendo-se de
métodos químicos para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada
elemento; Analisar soro antiofídico, pirogênico e outras substâncias, valendo-se de
meios biológicos e outros, para controlar sua pureza, qualidade e atividade
terapêutica; Proceder a manipulação, análise e estudo de reações e ao
balanceamento de fórmulas, utilizando substâncias, métodos químicos, físicos,
estatístico e experimentais para obter remédios e outros preparados; Realizar
estudos, análise e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos
especiais, para obter princípios ativos e matérias-primas; Assessorar autoridades
superiores, preparando informes e documentos sobre legislação e assistência
farmacêutica, a fim de fornecer subsídios para elaboração de ordens de serviço,
portarias, pareceres e outros; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando pesquisas , entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de
atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referente
à sua atuação; Participar de atividades de treinamento e aperfeiçoamento do
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e
palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões
em unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposição sobre situações e/ou problemas
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
técnicos científico, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de
trabalho afetos ao Município; Zelar pelo estudo de conservação e manutenção dos
equipamentos sob sua guarda; Manter relacionamento cortês e cooperativo com
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todos os companheiros de seu local de trabalho e com o público em geral; Executar
outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do
adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de
algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a –
mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição.
Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras.
Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da
oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência
verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de
colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico.
Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Funções da linguagem.
Conhecimentos

Específicos:

eliminaçião

fármacos.

de

Farmacocinética:
Vias

de

Absorção,

administração

de

distribuição

e

medicamentos.

Farmacodinâmica: Mecanismo de ação de fármacos. Fármacos utilizados no
Sistema Nervoso Central e Autônomo. Anestésicos gerais e locais. Antitérmicos,
antiinflamatórios. Antimicrobianos. Fármacos que atuam no sistema cardiovascular,
digestivo,

respiratório,

Antiretrovirais.

gênitourinário

e

hematopoiético.

Antineoplásicos.

Antiparasitários. Farmácia Hospitalar: Estrutura organizacional e

funções da Farmácia Hospitalar: seleção, aquisição, armazenamento, distribuição
de medicamentos. Preparo intra-hospitalar de Nutrição Parenteral Total e
Quimioterápicos Antineoplásicos .Controle de Infecção Hospitalar: Uso racional de
medicamentos,

antisépticos,

Medicamentos.

Medicamentos

desinfetantes
sujeitos

a

e

esterelizantes.

controle

especial.

Descarte

de

Medicamentos

genéricos. Farmacovigilância. Assistência Farmacêutica: Atenção Farmacêutica.
Farmacotécnica : Formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica: Pós,
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comprimidos, drágeas, cápsulas. Formas farmacêuticas obtidas por dispersão
mecânica: emulsões, suspensões, aerossol. Soluções, extratos, tinturas e xaropes.
Pomadas, cremes e pastas. Formas farmacêuticas de uso Parenteral. Código de
Ética da Profissão Farmacêutica
Cargo: Fiscal de Obras e Postura
Escolaridade: Nível Médio Completo
Atribuições típicas: Com relação a obras públicas e particulares: Verificar e
orientar o cumprimento da regulamentação urbanística concernente a obras
públicas e particulares; Verificar imóveis recém-construídos ou reformados
inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de
conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos
de

concessão

do HABITE-SE;

Verificar licenciamento

de

construção

ou

reconstrução, embargando as que não estiverem providas de competente
autorização ou que estejam em desconto autorizado; Embargar construções
clandestinas, irregulares ou ilícitas; Solicitar a autoridade competente a vistoria de
obras que lhe pareçam em desacordo com as normas vigentes; Verificar a
colocação de andaimes nas obras em execução, bem como a carga e descarga de
material na via pública; Verificar a existência de habite-se nos imóveis construídos,
reconstruídos ou que tenham sofrido obras de vulto; Acompanhar os arquitetos e
engenheiros da Prefeitura nas inspeções e vistorias realizadas em sua jurisdição;
Inspecionar a execução de reformas de próprios municipais; Verificar alinhamento
e colas indicados no projeto; Intimar e atuar, interditar, estabelecer prazos e tomar
outras providências com relação aos violadores das leis, normas e regulamentos
concernentes às obras particulares; Realizar sindicâncias especiais para instrução
de processos ou apuração de denúncias e reclamações; Emitir relatórios periódicos
sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito das
irregularidades encontradas; Coletar dados para atualização do cadastro urbanístico
do Município. Com relação a posturas municipais: Verificar a regularidade do
licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, em
face dos artigos que expõem, vendem ou manipulam e dos serviços que prestam;
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Verificar as licenças de ambientes e impedir o exercício desse tipo de comércio por
pessoas que não possuam a documentação exigida; Finalizar as instalação de
bancas e barracas em logradouros públicos quanto à permissão para cada tipo de
comércio, bem como quanto à observância de aspectos estéticos; inspecionar o
funcionamento de feiras livres, verificando o cumprimento das normas relativas à
localização, à instalação, ao horário e a organização; Verificar a regularidade da
exibição e utilização de anúncios alto-falantes e outros meios de publicidade em via
pública, bem como a propaganda comercial afixada em muros, tapumes e vitrines;
Verificar o horário de abertura e fechamento do comércio em geral e de outros
estabelecimentos, bem como a observância da escala de plantão das farmácias;
Verificar, além das indicações de segurança, o cumprimento de posturas relativas a
fabrico, a manipulação, depósito, embarque e desembarque, transporte, comércio e
uso de inflamáveis, explosivos e corrosivos; Apreender, por infração, veículo,
mercadorias, animais e objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas e
logradouros públicos; Receber as mercadorias apreendidas e guardá-las em
depósitos públicos, devolvendo-as mediante cumprimento das formalidades legais,
inclusive o pagamento de multas e taxas; Verificar o licenciamento de placas
comerciais nas fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em outros locais;
Verificar o licenciamento para instalação de circos e outros tipos de espetáculos
públicos promovidos por particulares, inclusive exigindo a apresentação de
documento de responsabilidade de engenheiro devidamente habilitado e o corpo de
bombeiros; Verificar as violações às normas sobre poluição sonora, uso de buzinas,
casas de discos, clubes, boates, discotecas, alto-falantes, banda de música, entre
outros; Intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar outras providências relativas aos
violadores das posturas municipais e da legislação urbanística; Realizar
sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e
reclamações; Emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia
permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas; Zelar pelo
estado de conservação e manutenção dos equipamentos e instrumentos sob sua
guarda; Manter relacionamento cortês e cooperativo com todos os companheiros de
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seu local de trabalho e com o público em geral; Executar outras atribuições
compatíveis com sua especialização profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e
diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas,
parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê
/ por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ). Classificação das
palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos
e possessivos. Estrutura das palavras – elementos mórficos. Processo de formação
das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa,
passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e
predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto –
Coordenação,

subordinação,

orações

reduzidas,

orações

intercaladas

ou

interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de
regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras.
Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal.
Produção de sons da fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado
das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem.
Funções da linguagem. Versificação. Literatura.
Conteúdos de Matemática: Conceito de número e algarismo. Números reais.
Números complexos. Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção.
Regra de três simples e composta. Potenciação e radiciação. Operações com
frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° grau. Expressões
algébricas. Equações de 2° grau. Equações envolvend o frações algébricas. Relação
entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e
ponderada. Produtos notáveis. Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo
Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e geométricas). Juros simples e
composto.

Análise

combinatória.

Probabilidade

Trigonometria.

Funções

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre
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ponto, reta e circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos
geométricos. Cálculo de áreas e volumes. Raciocínio Lógico.
Conteúdos Específicos: NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: Princípios
fundamentais da Constituição Federal de 1988. Direitos e garantias fundamentais.
Organização do Estado e dos Poderes.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL: Dos

crimes contra a Administração Pública – arts. 312 a 327 do Código Penal. NOÇÕES
DE ÉTICA PÚBLICA: Moralidade pública; conceitos básicos da ética; conduta
adequada ao serviço público; Estado, direitos e deveres do Cidadão; Cidadania; O
cargo público; O servidor Público; O serviço público e o atendimento às
necessidades do cidadão. Lei n.º 8.666/93, Processo de Licitação: conceitos,
princípios, finalidades, modalidades, tipos, dispensa e inexigibilidade. Lei de
Improbidade

Administrativa

–

Lei

n.º

8.429/92

e

suas

alterações.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Elaboração de relatórios, croquis, cálculos de
áreas e tabelas; leitura de projetos e croquis; fiscalização de obras; noções de área
de construção civil; conhecimento e aplicação das leis de uso e ocupação de solo,
Código de Obras. Código de Postura do Município. Código Sanitário. Elementos de
Direito Urbanístico. Função social da propriedade. Instrumentos de política e gestão
urbana.

Regiões

metropolitanas,

aglomerações

urbanas

e

microrregiões.

Desapropriação e servidão. Conceito de solo criado. Operações urbanas. Infraestrutura e serviços urbanos. Assuntos relativos à arquitetura e construção civil.
Bens Municipais. Conceito, classificação, uso e alienação. Constituição Federal e
Lei Orgânica do Município: artigos pertinentes aos itens anterior. Leis municipais
sobre obras e edificações, posturas e meio ambiente do município; Conhecimento e
aplicação das leis de uso e ocupação de solo. Código de Obras. Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (todo o conteúdo);
Loteamento, Desmembramento, Fracionamento de Lotes - Lei Federal N.º 6.766/79.
Estatuto das Cidades. Acompanhamento de obras de pavimentação asfáltica,
serviços de calçamento e encascalhamento de vias públicas; manutenção de
parques, jardins, praças, canteiros e afins. Conhecimento amplo de projetos:
Estrutural, Arquitetônico, Elétrico, Hidráulico, Sanitário, de Telefonia, de distribuição
(interna e externa de gás), de Segurança contra incêndios e outros que sejam
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necessários na execução de obras públicas ou privadas. Conhecimento de
materiais diversos utilizados em serviços de construções, ampliações e reformas
em imóveis. Conhecimentos sobre Topografia. Elaboração de relatórios, croquis,
cálculos de áreas e tabelas. Fiscalização de obras para a liberação de alvarás,
licenças e de habite-se; Fiscalização do cumprimento da Legislação sobre obras e
edificações em toda área do Município, fazendo vistorias, leitura de projetos,
conferência de medidas, cálculos de área, autuações, notificações, embargos e
aplicando multas. Noções de controle de estoque de materiais nas obras públicas e
particulares. Organizar as regras de conduta no ambiente de trabalho; implantar
regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público
interno e externo, e de cooperação com os colegas de trabalho. Priorizar o Acesso
a Prédios e Serviços Públicos e Particulares para deficientes, Idosos, Gestantes e
Pessoas acompanhadas de crianças de colo. Supervisionar a execução de obras
públicas, autorizar os pagamentos de etapas concluídas após verificações “in loco”;
Cubagem de formas, verificação de concretagem, conferência de ferramentas
(quantidades e condições de utilização). Verificar a execução de redes de água e
esgoto em logradouros públicos. Vistoriar obras com a finalidade de Notificar,
Autuar, e Embargar as mesmas, desde que estes atos estejam amparados na
legislação em vigor. Zelar pelo patrimônio público.
Conhecimentos de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Sistemas
operacionais: Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos,
comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de segurança. Word:
conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações, ajuda (help),
comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), editores de texto,
planilhas eletrônicas. Excel: conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas
e recursos básicos e avançados para criar e manipular planilhas e gráficos;
Conceitos e serviços relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point:
configurações, tipos de apresentações, formatações.

Cargo: Fiscal de Transporte
Escolaridade: Nível Médio Completo
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Atribuições típicas: Vistoriar, observando as exigências do Regulamento de
Transporte Municipal e do Código Nacional de Trânsito, quanto à manutenção dos
veículos de transporte coletivos; Expedir certificados de autorização de tráfego,
segundo exigências;

Disciplinar e fiscalizar atendendo as exigências

do

Regulamento de Transportes Coletivos, bem como vans, Kombis e outros
transportes alternativos; Retirar de circulação, os veículos que não atendem as
exigências mínimas de segurança e funcionamento; Aprender, suspender, lavrar
auto da infração, fazer comunicação de exigência e prestar informações; Orientar
para que os motoristas das empresas de ônibus, particulares (taxistas), motoristas
de Vans e kombis, conduzam o veículo com urbanidade e consideração com o
público; Manter os registros das empresas, mediante as informações exigidas e
cuidar de toda documentação e o respectivo tramite interno e externo à secretaria;
Levantar a extensão das linhas e horários existentes a serem criados; Preparar e
manter os registros das tarifas e tabelas mediantes leitura da planilha de custos;
Prestar atendimento ao usuário no tocante a reivindicações e reclamações; Elaborar
dados estatísiticos; Estabelecer estudos comparativos das tarifas do Município com
as praticadas em outros municípios; Manter relacionamento cortês e cooperativo
com todos os companheiros de seu local de trabalho e com o público em geral;
Executar outras atribuições afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e
diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas,
parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê
/ por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ). Classificação das
palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos
e possessivos. Estrutura das palavras – elementos mórficos. Processo de formação
das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa,
passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e
predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto –
Coordenação,

subordinação,

orações

reduzidas,

orações

intercaladas

ou
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interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de
regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras.
Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal.
Produção de sons da fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado
das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem.
Funções da linguagem. Versificação. Literatura.
Conteúdos de Matemática: Conceito de número e algarismo. Números reais.
Números complexos. Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção.
Regra de três simples e composta. Potenciação e radiciação. Operações com
frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° grau. Expressões
algébricas. Equações de 2° grau. Equações envolvend o frações algébricas. Relação
entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e
ponderada. Produtos notáveis. Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo
Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e geométricas). Juros simples e
composto.

Análise

combinatória.

Probabilidade

Trigonometria.

Funções

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre
ponto, reta e circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos
geométricos. Cálculo de áreas e volumes. Raciocínio Lógico.
Conteúdos Específicos: NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: Princípios
fundamentais da Constituição Federal de 1988. Direitos e garantias fundamentais.
Organização do Estado e dos Poderes. NOÇÕES DE DIREITO PENAL: Dos crimes
contra a Administração Pública – arts. 312 a 327 do Código Penal. NOÇÕES DE
ÉTICA PÚBLICA: Moralidade pública; conceitos básicos da ética; conduta
adequada ao serviço público; Estado, direitos e deveres do Cidadão; Cidadania; O
cargo público; O servidor Público; O serviço público e o atendimento às
necessidades do cidadão. Lei n.º 8.666/93, Processo de Licitação: conceitos,
princípios, finalidades, modalidades, tipos, dispensa e inexigibilidade. Lei de
Improbidade

Administrativa

–

Lei

n.º

8.429/92

e

suas

alterações.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Lei nº. 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro
(CTB atualizado) e seus anexos; Resoluções do CONTRAN posteriores a 1998.
Decreto-Lei nº. 96.044/88 – Regulamentação do Transporte de Produtos Perigosos;
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Decreto Federal nº. 2613/98. Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais
de circulação e conduta. Direção defensiva. Primeiros Socorros. Demais
conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo.
Conhecimentos de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Sistemas
operacionais: Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos,
comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de segurança. Word:
conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações, ajuda (help),
comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), editores de texto,
planilhas eletrônicas. Excel: conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas
e recursos básicos e avançados para criar e manipular planilhas e gráficos;
Conceitos e serviços relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point:
configurações, tipos de apresentações, formatações.

Cargo: Fiscal de Tributos
Escolaridade: Nível Médio Completo
Atribuições típicas: Instituir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação
tributária; Coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à
execução da fiscalização externa; Fazer cadastramento de contribuinte, bem como
o lançamento, a

cobrança e o controle do recebimento dos tributos; Verificar, em

estabelecimentos comerciais, a existência e autenticidade de livros e registros
fiscais instituídos pela legislação específica; Verificar os registros de pagamento dos
tributos nos documentos em poder dos contribuintes; Investigar a evasão ou fraude
no pagamento dos tributos; Fazer plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações
efetuadas; Informar processos referentes à avaliação de imóveis; Lavrar Autos da
Infração e Apreensão, bem como termos do exame de escrita, fiança,
responsabilidade, intimação e documentos correlatos; Propor a realização de
inquéritos e sindicâncias que visem salvaguardar os interesses da Fazenda
Municipal; Promover o lançamento e a cobrança de contribuições de melhoria,
conforme diretrizes previamente estabelecidas; Propor medidas relativas à
legislação tributária, fiscalização fazendária e administração fiscal, bem como ao
aprimoramento das práticas, do sistema arrecadador do Município; Orientar e
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treinar os servidores que auxiliam na execução das atribuições típicas da classe;
Zelar pelo estado de conservação e manutenção dos equipamentos sob sua
guarda; Manter relacionamento cortês e cooperativo com todos os companheiros de
seu local de trabalho e com o público em geral; Executar outras atribuições afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e
diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas,
parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê
/ por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ). Classificação das
palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos
e possessivos. Estrutura das palavras – elementos mórficos. Processo de formação
das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa,
passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e
predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto –
Coordenação,

subordinação,

orações

reduzidas,

orações

intercaladas

ou

interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de
regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras.
Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal.
Produção de sons da fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado
das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem.
Funções da linguagem. Versificação. Literatura.
Conteúdos de Matemática: Conceito de número e algarismo. Números reais.
Números complexos. Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção.
Regra de três simples e composta. Potenciação e radiciação. Operações com
frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° grau. Expressões
algébricas. Equações de 2° grau. Equações envolvend o frações algébricas. Relação
entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e
ponderada. Produtos notáveis. Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo
Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e geométricas). Juros simples e
composto.

Análise

combinatória.

Probabilidade

Trigonometria.

Funções
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trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre
ponto, reta e circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos
geométricos. Cálculo de áreas e volumes. Raciocínio Lógico.
Conteúdos Específicos: Noções Básicas Código Tributário Nacional Lei 5172/66 e
suas alterações e Lei 6440/76 Lei das Sociedade Anônimas e suas alterações. Do
Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação. Da Incidência. Da Não Incidência. Das Isenções. Do Deferimento. Da
Suspensão.

Da

Substituição

Tributária.

Das

Disposições

Gerais.

Da

Responsabilidade do Alienante ou Remetente da Mercadoria pelo Imposto Devido
nas Operações Subseqüentes. Da Responsabilidade do Alienante ou Remetente
pelo Imposto Devido pelos Prestadores de Serviços de Transporte. Da
Responsabilidade

do

Adquirente

ou

Destinatário

da

Mercadoria.

Da

Responsabilidade dos Prestadores de Serviços pelas Prestações Realizadas por
Terceiros. Da Alíquota. Da Base de Cálculo. Do Sujeito Passivo. Do Contribuinte.
Do Responsável. Do Estabelecimento e do Local da Operação ou da Prestação. Da
Não Cumulatividade. Das Disposições Gerais. Do Crédito do Imposto. Da Vedação
do Crédito. Do Estorno do Crédito. Do Crédito Presumido. Do Crédito Relativo às
Devoluções, Trocas e Retornos de Mercadorias. Da Transferência de Crédito. Do
Local, Forma e Prazo de Recolhimento e Do Pagamento Indevido. Das Obrigações
do Contribuinte. Das Disposições Gerais. Do Cadastro de Contribuintes do ICMS e
do Cadastro de Produtor Rural. Da Escrituração. Dos Documentos Fiscais. Dos
Documentos em Espécie. Da Falsidade e Inidoneidade Documentais. Das Séries e
Subséries. Das Disposições Comuns. Da Solicitação e da Autorização para
Impressão de Documentos Fiscais. Dos Livros Fiscais. Dos Procedimentos
Especiais Relativos à Emissão e à Escrituração de Documentos e Livros Fiscais. Da
Escrituração Fiscal por Processo Mecanográfico ou Datilográfico. Da Emissão de
Documentos Fiscais por Equipamento Emissor de Cupom Fiscal. Da Emissão de
Documentos Fiscais e da Escrituração Fiscal por Processamento Eletrônico de
Dados. Da Transmissão de Documentos Fiscais, via Correio Eletrônico. Dos
Regimes Especiais. Do Tratamento Tributário Diferenciado concedido à Micro-
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Empresa e à Empresa de Pequeno Porte. Dos Regimes Especiais de Tributação.
Da Fiscalização, do Controle e da Apreensão de Mercadorias e Documentos. Das
Penalidades. Do Imposto Sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD. Do Imposto Sobre Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA. Das Taxas Estaduais. Do Processo Tributário Administrativo.
Conhecimentos de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Sistemas
operacionais: Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos,
comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de segurança. Word:
conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações, ajuda (help),
comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), editores de texto,
planilhas eletrônicas. Excel: conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas
e recursos básicos e avançados para criar e manipular planilhas e gráficos;
Conceitos e serviços relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point:
configurações, tipos de apresentações, formatações.

Cargo: Fiscal Meio Ambiente
Escolaridade: Nível Médio Completo
Atribuições típicas: Exercer a fiscalização junto a empresas e órgãos públicos e
privados, cuja atuação e atividade possa gerar impactos sobre o meio ambiente;
Expedir notificações e aplicar multas quando verificado o não cumprimento da
legislação municipal; Orientar as empresas e os órgãos quanto a procedimentos
que devam ser adotados visando a preservação das condições ambientais; Elaborar
dados estatísticos; Manter relacionamento cortês e cooperativo com todos os
companheiros de seu local de trabalho e com o público em geral; Executar outras
atribuições afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e
diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas,
parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê
/ por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ). Classificação das
palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
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preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos
e possessivos. Estrutura das palavras – elementos mórficos. Processo de formação
das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa,
passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e
predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto –
Coordenação,

subordinação,

orações

reduzidas,

orações

intercaladas

ou

interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de
regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras.
Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal.
Produção de sons da fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado
das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem.
Funções da linguagem. Versificação. Literatura.
Conteúdos de Matemática: Conceito de número e algarismo. Números reais.
Números complexos. Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção.
Regra de três simples e composta. Potenciação e radiciação. Operações com
frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° grau. Expressões
algébricas. Equações de 2° grau. Equações envolvend o frações algébricas. Relação
entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e
ponderada. Produtos notáveis. Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo
Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e geométricas). Juros simples e
composto.

Análise

combinatória.

Probabilidade

Trigonometria.

Funções

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre
ponto, reta e circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos
geométricos. Cálculo de áreas e volumes. Raciocínio Lógico.
Conteúdos Específicos: NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: Princípios
fundamentais da Constituição Federal de 1988. Direitos e garantias fundamentais.
Organização do Estado e dos Poderes. NOÇÕES DE DIREITO PENAL: Dos crimes
contra a Administração Pública – arts. 312 a 327 do Código Penal. NOÇÕES DE
ÉTICA PÚBLICA: Moralidade pública; conceitos básicos da ética; conduta
adequada ao serviço público; Estado, direitos e deveres do Cidadão; Cidadania; O
cargo público; O servidor Público; O serviço público e o atendimento às
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necessidades do cidadão. Lei n.º 8.666/93, Processo de Licitação: conceitos,
princípios, finalidades, modalidades, tipos, dispensa e inexigibilidade. Lei de
Improbidade

Administrativa

–

Lei

n.º

8.429/92

e

suas

alterações.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Organização do Estado: Meio Ambiente;
Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA; Dos instrumentos da política
nacional e estadual do meio ambiente; Sistema Nacional de Unidades de
Conservação – SNUC; Licenciamento ambiental; Resíduos Sólidos; Flora e
vegetação; Crimes Ambientais; Infrações Administrativas. Meio ambiente na
Constituição Federal de 1988. Orientação Estratégica de Governo: PPA 2004/07.
Política Nacional de Meio Ambiente - Leis n.º 6.938/81 e 10.165/00 e Decreto n.º
99.274/90. Política Nacional de Educação Ambiental – Lei n.º 9.795/99 e Decreto n.º
4281/02. Crimes Ambientais – Lei n.º 9.605/98 e Decreto n.º 3.179/99. 4.4 Lei das
Águas – Lei n.º 9.433/97. Lei de Criação da Agência Nacional de Águas (ANA) – Lei
n.º 9.984/00. Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) - Lei n.º
9.985/2000 e Decreto n.º 4.340/02. Código Florestal - Lei n.º 4.771, de 15/09/65 e
MP n.º 2.166-67/00. Diretrizes para a implementação da Política Nacional de
Biodiversidade - Decreto n.º 4.339, de 22/08/2002. Acesso ao Patrimônio Genético MP n.º 2.186-16/01, de 23/08/2001. Convenção sobre Diversidade Biológica Decreto n.º 2.519/98. 7 Biossegurança – Lei n.º 8.974/95 e M.P n.º 2.191-9.
Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA: 01-86; 237; 302;
303; e 305. Fontes de financiamento: Fundo Nacional de Meio Ambiente – Lei n.º
7.797/89 e Decreto n.º 3.524 de 26/06/00. Fundo Setorial de Recursos Hídricos –
Lei n.º 9.993/00 e Decreto n.º 3.874 de 19/07/01. Conferência das Nações Unidas
para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92; Rio + 5 e Rio + 10).
Conhecimentos de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Sistemas
operacionais: Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos,
comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de segurança. Word:
conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações, ajuda (help),
comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), editores de texto,
planilhas eletrônicas. Excel: conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas
e recursos básicos e avançados para criar e manipular planilhas e gráficos;
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Conceitos e serviços relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point:
configurações, tipos de apresentações, formatações.

Cargo: Fiscal Sanitário
Escolaridade: Nível Médio Completo
Atribuições típicas: Inspecionar ambientes e estabelecimentos de alimentação
pública, verificando o cumprimento das normas de higiene sanitária contidas na
legislação em vigor; Proceder à fiscalização dos estabelecimentos de venda de
gêneros alimentícios, inspecionando a qualidade, o estado de conservação e as
condições de armazenamento dos produtos oferecidos ao consumo; Proceder à
fiscalização dos estabelecimentos que fabricam ou manuseiam alimentos,
inspecionando as condições de higiene das instalações dos equipamentos e das
pessoas que manipulam os alimentos; Colher amostras de gêneros alimentícios
para análise em laboratório, quando for o caso; Providenciar a interdição de venda
de alimentos impróprios ao consumo; Providenciar a interdição de pocilgas e
galinheiros que estejam instalados em desacordo com as normas constantes no
Código de Posturas Municipais; Inspecionar hotéis, lanchonetes, restaurantes,
laboratórios de análises clínicas, farmácias, padarias, consultórios médicos ou
odontológicos, entre outros, observando a higiene das instalações; Comunicar as
infrações verificadas, propor a instauração de processos e proceder as devidas
autuações de interdições inerentes à função; Orientar o comércio e a indústria
quanto às normas de higiene sanitária; Elaborar relatórios de inspeções realizadas;
Zelar pelo estado de conservação e manutenção dos equipamentos e instrumentos
sob sua guarda; Manter relacionamento cortês e cooperativo com todos os
companheiros de seu local de trabalho e com o público em geral; Executar outras
atribuições afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e
diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas,
parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê
/ por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ). Classificação das
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palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos
e possessivos. Estrutura das palavras – elementos mórficos. Processo de formação
das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa,
passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e
predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto –
Coordenação,

subordinação,

orações

reduzidas,

orações

intercaladas

ou

interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de
regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras.
Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal.
Produção de sons da fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado
das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem.
Funções da linguagem. Versificação. Literatura.
Conteúdos de Matemática: Conceito de número e algarismo. Números reais.
Números complexos. Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção.
Regra de três simples e composta. Potenciação e radiciação. Operações com
frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° grau. Expressões
algébricas. Equações de 2° grau. Equações envolvend o frações algébricas. Relação
entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e
ponderada. Produtos notáveis. Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo
Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e geométricas). Juros simples e
composto.

Análise

combinatória.

Probabilidade

Trigonometria.

Funções

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre
ponto, reta e circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos
geométricos. Cálculo de áreas e volumes. Raciocínio Lógico.
Conteúdos Específicos: NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: Princípios
fundamentais da Constituição Federal de 1988. Direitos e garantias fundamentais.
Organização do Estado e dos Poderes. NOÇÕES DE DIREITO PENAL: Dos crimes
contra a Administração Pública – arts. 312 a 327 do Código Penal. NOÇÕES DE
ÉTICA PÚBLICA: Moralidade pública; conceitos básicos da ética; conduta
adequada ao serviço público; Estado, direitos e deveres do Cidadão; Cidadania; O
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cargo público; O servidor Público; O serviço público e o atendimento às
necessidades do cidadão. Lei n.º 8.666/93, Processo de Licitação: conceitos,
princípios, finalidades, modalidades, tipos, dispensa e inexigibilidade. Lei de
Improbidade Administrativa – Lei n.º 8.429/92 e suas alterações.CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS: Identificação, controle e eliminação de fatores de risco (em relação
a qualidade de vida, produtos, serviços prestados, meio ambiente e condições de
trabalho). Vigilância Sanitária dentro do Sistema único de Saúde. Enfoque de
Vigilância em Saúde. Legislação Específica da área: Lei Federal 8080/90 de 19 de
setembro de 1990. Lei Complementar 791/95. Normas Técnicas referentes a
Resíduos de Serviços de Saúde: RDC 306/04 de 07 de dezembro de 2004. Lei nº.
9782 de 26 de janeiro de 1999. Portaria CVS 16 de 24 de outubro de 2003.
POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA – Organização e funcionamento do Sistema
Único de Saúde (SUS). Programa de Saúde da Família. Promoção à saúde. Política
de atenção básica. VIGILÂNCIA EM SAÚDE – Vigilância epidemiológica.
Programas Nacionais de Controle e Prevenção de doenças transmissíveis, nãotransmissíveis, emergentes e reemergentes. VIGILÂNCIA SANITÁRIA – História da
Vigilância Sanitária no Brasil. Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Conceito e
caracterização do risco sanitário. Inspeção. Aspectos gerais, finalidade, etapas para
realização de inspeção. Tipos de inspeção.
Conhecimentos de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Sistemas
operacionais: Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos,
comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de segurança. Word:
conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações, ajuda (help),
comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), editores de texto,
planilhas eletrônicas. Excel: conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas
e recursos básicos e avançados para criar e manipular planilhas e gráficos;
Conceitos e serviços relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point:
configurações, tipos de apresentações, formatações.

Cargo: Fisioterapeuta
Escolaridade: Nível Superior + Habilitação legal para exercício da Profissão
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Atribuições típicas: Avaliar o estado de saúde de doentes e acidentados,
realizando testes musculares funcionais, de amplitude articular, de verificação
cinética e movimentação de pesquisa de reflexos, provas de esforço e de atividades
para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; Planejar e
executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoporose, seqüelas de acidentes
vasculares, cerebrais, poliomielite, raquimedulares, de paralisias cerebrais motoras,
neurológicas de nervos periféricos, miopatias e outros; Atender a amputados,
preparando o colo e fazendo treinamento com próteses, para possibilitar a
movimentação ativa e independente dos mesmos; Ensinar os pacientes exercícios
corretivos para a coluna, os defeitos dos pés, as afecções de aparelhos respiratório
e cardiovascular, orientando-os e treinando-os em exercícios ginásticos especiais, a
fim de promover correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória
e a circulação sangüínea; Proceder ao relaxamento e a aplicação de exercícios e
jogos

com

pacientes

portadores

de

problemas

psíquicos,

treinando-os

sistematicamente para promover a descarga ou a liberação de agressividade e
estimular a sociabilidade; Efetuar a aplicação de ondas curtas, ultra-som e
infravermelho nos pacientes, conforme a enfermidade, para aliviar ou terminar com
a

dor;

Aplicar

massagem

terapêutica,

utilizando

fricção,

compressão

e

movimentação com aparelhos adequados ou com as mãos; Eleger meio terapêutico
a ser utilizado mediante avaliação fisioterápica e diagnóstico médico; Elaborar
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações

e

sugerindo

medidas

para

implantação,

desenvolvimento

e

aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades
de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em
serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de
trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposição sobre
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando
e discutindo trabalhos técnicos científico, para fins de formulação de diretrizes,
planos e programas de trabalho afetos ao Município; Zelar pelo estudo de
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conservação e manutenção dos equipamentos e instrumentos sob sua guarda;
Manter relacionamento cortês e cooperativo com todos os companheiros de seu
local de trabalho e com o público em geral; Executar outras atribuições compatíveis
com sua especialização profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do
adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de
algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a –
mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição.
Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras.
Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da
oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência
verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de
colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico.
Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Funções da linguagem.
Conhecimentos Específicos: Sistema Único de Saúde: conceitos, princípios,
diretrizes e articulação com serviços de saúde. Fundamentação legal e Normas
pertinentes ao SUS. Participação popular e controle social. Conselhos de Saúde.
Anatomia e Fisiologia do Sistema Respiratório. Métodos de avaliação da Função
Respiratória (ausculta pulmonar; prova de função pulmonar; mecânica respiratória;
radiologia de tórax; função muscular respiratória). Bases Fisiológicas das Técnicas
Desobstrutivas e Ventilatórias. Principais Indicações, Contra-indicações e Efeitos
das Técnicas Desobstrutivas e Ventilatórias. Suporte Ventilatório Artificial
(ventilação não-invasiva e ventilação mecânica invasiva). Fundamentos do exercício
terapêutico voltado para a função. Anatomia e fisiologia do sistema neurolocomotor.
Fisiologia do exercício. Bases científicas do treinamento de força. Controle Motor e
Fisioterapia. Plasticidade neural e implicações para a Fisioterapia. Fisioterapia
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neurofuncional. Fisioterapia dos transtornos músculo-esqueléticos de origem
traumática e ortopédica. Princípios e aplicações clínicas da eletroterapia.

Cargo: Fonoaudiólogo
Escolaridade: Nível Superior + registro no órgão competente.
Atribuições típicas: Avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames
fonéticos, de linguagem, audiometria, além de outras técnicas próprias para
estabelecer plano de tratamento ou terapêutico; Elaborar plano de atendimento dos
pacientes, baseando-se nas informações médicas, nos resultados de teste de
avaliação fonoaudiológica e nas peculiaridades de cada caso; Desenvolver
trabalhos de correção de distúrbios da palavra, voz, língua e audição, objetivando a
reeducação neuromuscular e a reabilitação do paciente; Avaliar os pacientes no
decorrer do tratamento, observando a evolução do processo e promovendo os
ajustes necessários na terapia adotada; Promover a reintegração do paciente à
família e a outros grupos sociais; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações, e sugerindo medidas para
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de
atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e apoio referentes a
sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as ou ministrando aulas e palestras, afim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de
atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura
e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres
ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando,
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos científico, para fins
de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
Zelar pelo estado de conservação e manutenção dos equipamentos e instrumentos
sob sua guarda; Manter relacionamento cortês e cooperativo com todos os
companheiros de seu local de trabalho e com o público em geral; Executar outras
atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

61

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapoana
Estado do Rio de Janeiro

Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do
adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de
algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a –
mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição.
Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras.
Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da
oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência
verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de
colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico.
Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Funções da linguagem.
Conhecimentos Específicos: Sistema de atenção à saúde no Brasil, Processo
saúde / doença Saúde pública; conceito e ações Fonoaudiólogo em saúde pública
Recém nascido de risco para alteração no desenvolvimento e a intervenção
fonoaudióloga Avaliação audiológica infantil, Avaliação audiológica do recém
nascido Triagem auditiva em escolares Desenvolvimento da linguagem: aspectos
orgânicos, funcionais, ambientais e sociais; Linguagem escrita - processo de
aquisição enquanto sistema de representação Deficiência auditiva: classificação,
diagnóstico diferencial, identificação de próteses auditivas Sistema sensório motor
oral Deglutição atípica Fissuras Lábio palatais Distúrbios de linguagem nas psicoses
infantis Distúrbios de linguagem por alterações neurológicas Distúrbios da voz
Distúrbios articulatórios Gagueira Atuação fonoaudiológica junto ao idoso
Fonoaudiologia e os meios sociais, creche e escola Atuação preventiva na saúde
vocal dos educados Efeito do ruído na audição de trabalhadores, legislação
pertinente, audiometria industrial e os programas de conservação auditiva.

Cargo: Gari
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Escolaridade: 4ª Série do Ensino Fundamental (Nível Elementar)
Atribuições típicas: Efetuar serviços de capina, de remoção de detritos entre
outros; Proceder a limpeza de ralos; Retirar os detritos, removendo-os para os
veículos de transporte; Proceder a varredura mecânica ou manual das vias
públicas; Descarregar lixo nos vazadouros, fornos de incineração e outros; Coletar
lixo de habitações domiciliares, de estabelecimentos comerciais, industriais ou de
qualquer natureza; Realizar o transporte, a arrumação e acondicionamento de
materiais, máquinas e cargos em geral; Fazer separação do lixo, como vidro,
plásticos e outros, para serem processados; Manter relacionamento cortês e
cooperativo com todos os companheiros de seu local de trabalho e com o público
em geral; Executar outras atribuições afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação; Alfabeto: vogais e Consoantes,
Letras maiúsculas e minúsculas; Sílaba: número de sílabas; Encontro Vocálico;
Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas);
Frases: (afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto
de interrogação e ponto de exclamação.
Conteúdos de Matemática: Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais:
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Números pares e Números
ímpares; Sistema de Medidas (O metro, o quilo, o litro, o tempo); A moeda Brasileira
(o Real); Problemas e cálculos; Sucessor e Antecessor (até 1000).
Conteúdos Específicos: Manuseio de produtos de limpeza e outros; Uso de
equipamentos de segurança; Prevenção de incêndios e acidentes de trabalho;
Varrição de ruas, avenidas, praças etc.; Noção sobre seleção de lixo; Uso e
cuidados com ferramentas, máquinas e equipamentos. Noções básicas de
Relações Humanas no Trabalho – noções básicas sobre higiene e segurança no
trabalho; Ética Profissional.
Cargo: Guarda Municipal
Escolaridade: Nível Fundamental Completo
Atribuições típicas: Fiscalizar as áreas de acesso a edifícios municipais, evitando
aglomerações, estacionamento indevido de veículos e permanência de pessoas
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inconvenientes; Fiscalizar a entrada de pessoas e veículos nas dependências de
edifícios municipais, examinando, conforme o caso, as autorizações para ingresso,
impedindo a entrada de pessoas estranhas, identificando eventuais situações
suspeitas e tomando as providências cabíveis para garantir a segurança do local;
Fiscalizar o estacionamento de veículos em passeios, calçadas, praças e outros
locais sob sua jurisdição, aplicando as penalidades cabíveis; Policiar logradouros e
outras áreas de responsabilidade da Prefeitura, a fim de evitar depredações,
roubos, danos em jardins brinquedos públicos e qualquer outro tipo de agressão ao
patrimônio municipal; Alertar moradores e transeuntes para qualquer fato ou
circunstância que lhe possa trazer prejuízo ou perigo; Prestar informações e
socorrer populares, quando solicitado; Entregar ao seu superior objetos de outras
pessoas que, por qualquer modo, venham a cair em seu poder; Articular-se
imediatamente com seu superior sempre que suspeitar de irregularidades na área
sob sua jurisdição; Acompanhar os Inspetores de Guarda no desempenho de suas
missões; Registrar diariamente as ocorrências verificadas em sua jornada de
trabalho; Zelar pela sua aparência pessoal, mantendo o uniforme em perfeitas
condições de uso, bem como pela guarda e conservação dos objetos necessários
ao exercício de suas atividades; Orientar o fluxo de trânsito nas vias e logradouros
aplicando as penalidades cabíveis; Manter relacionamento cortês e cooperativo com
todos os companheiros de seu local de trabalho e com o público em geral; Executar
outras atribuições afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e
diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas,
parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê
/ por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ). Classificação das
palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos
e possessivos. Estrutura das palavras – elementos mórficos. Processo de formação
das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa,
passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e
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predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto –
Coordenação,

subordinação,

orações

reduzidas,

orações

intercaladas

ou

interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de
regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras.
Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal.
Produção de sons da fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado
das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem.
Funções da linguagem. Versificação. Literatura.
Conteúdos de Matemática: Conceito de número e algarismo. Números reais.
Números complexos. Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção.
Regra de três simples e composta. Potenciação e radiciação. Operações com
frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° grau. Expressões
algébricas. Equações de 2° grau. Equações envolvend o frações algébricas. Relação
entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e
ponderada. Produtos notáveis. Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo
Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e geométricas). Juros simples e
composto.

Análise

combinatória.

Probabilidade

Trigonometria.

Funções

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre
ponto, reta e circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos
geométricos. Cálculo de áreas e volumes. Raciocínio Lógico.
Cargo: Jardineiro
Escolaridade: 4ª Série do Ensino Fundamental (Nível Elementar) + 5 meses de
experiência.
Atribuições típicas: Preparar canteiros e sementeiros de flores, árvores arbustos e
outras plantas ornamentais em jardins, praças, parques e demais logradouros
públicos; Realizar as atividades de plantio e replantio de sementes e mudas, bem
como serviços de adubagem e irrigação; Manter os parques e jardins livres de ervas
daninhas, pragas e moléstias e em bom estado de conservação e irrigação; Podar
ou orientar a poda de árvores ou arbustos; Pulverizar defensivos agrícolas,
observando as instruções predeterminadas; Zelar pela conservação do instrumental
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de trabalho; Requisitar o material necessário à execução dos trabalhos; Zelar pelo
estado de conservação e manutenção dos equipamentos e instrumentos sob sua
guarda; Manter relacionamento cortês e cooperativo com todos os seus amigos e
com o público em geral; Executar outras atribuições afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação; Alfabeto: vogais e Consoantes,
Letras maiúsculas e minúsculas; Sílaba: número de sílabas; Encontro Vocálico;
Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas);
Frases: (afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto
de interrogação e ponto de exclamação.
Conteúdos de Matemática: Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais:
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Números pares e Números
ímpares; Sistema de Medidas (O metro, o quilo, o litro, o tempo); A moeda Brasileira
(o Real); Problemas e cálculos; Sucessor e Antecessor (até 1000).
Conteúdos Específicos: Conhecimento básico: Sobre cortadores de grama
motorizado tipo giro zero, costal e podador e aparador de cerca viva; Preparo de
solo, adubos químicos e orgânicos diversos, construção de canteiros, preparação
de saquinhos de mudas para plantio de mudas; Sobre pragas, insetos diversos que
atacam plantas em geral e seu controle; Sobre defensivos químicos, sua utilização
correta, suas características, aplicação e classificação; Leis sobre proteção
ambiental, árvores protegidas por lei, regulamentos e normas; Plantas nativas e
exóticas, suas características, como adubação, época de plantio e condução; Tipos
de sistemas de irrigação de plantas de jardim e gramados; Sobre ferramentas
diversas para poda, plantio, manutenção de canteiros, roçada manual e limpeza.

Cargo: Mecânico de equipamentos pesados
Escolaridade: 4ª Série do Ensino Fundamental (Nível Elementar) + 5 meses de
experiência.
Atribuições típicas: Executar trabalhos de mecânica em geral em veículos
automotores (caminhões, ônibus e utensílios); verificar as condições de viaturas,
providenciando os reparos necessários; Desmontar, montar e regular motor,
transmissão, direção, freio e suspensão; Substituir peças desgastadas ou
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danificadas como: eixos de manivelas, guias, engrenagens, rolamentos, buchas,
discos de embalagem, cilindros de freios, carburadores, distribuidores, motores de
partida, amortecedores, etc.; Reajustar ou reparar peças recuperáveis, esmerilhar
válvulas, ajustar mancais, etc.; Regular carburadores, ignição, diferencial, válvulas e
caixa de direção; Executar operações como limpar, furar e outros, utilizando
ferramentas manuais, mecânicas e máquinas, fazer reparos em motor diesel
verificando e corrigindo defeitos no sistema de combustível; Prestar socorro às
viaturas da Prefeitura, em qualquer localidade; Executar tarefas de mesmo grau de
complexidade e responsabilidade, a critério da chefia; Executar outras atribuições
afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação; Alfabeto: vogal, Semivogal e
Consoantes, Letras maiúsculas e minúsculas; Encontro Vocálico; Encontro
Consonantal; Sílaba: número de sílabas, Sílaba Tônica e sua classificação; Artigos:
(artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas); Frases:
(afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto de
interrogação

e

ponto

de

exclamação;

Ortografia;

Antônimos/sinônimos;

Diminutivo/aumentativo; Singular/Plural; noções básicas de acentuação gráfica.
Conteúdos de Matemática: Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais:
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Números pares e Números
ímpares; Sistema de Medidas (O metro, o quilo, o litro, o tempo); A moeda Brasileira
(o Real); Problemas e cálculos; Sucessor e Antecessor (até 1000); resolução e
interpretação de problemas; Números Decimais e Porcentagem.
Conteúdos Específicos: Ajuste e montagem dos conjuntos mecânicos. Análise de
danos e defeitos. Análise dimensional das peças. Cálculos técnicos. Características
gerais de danos e defeitos. Características técnicas das transmissões mecânicas;
Tipos de transmissão; Seqüência para desmontar transmissão; Componentes do
sistema de transmissão; Montagem e ajuste de transmissão mecânica. Circuitos
pneumáticos hidráulicos.

Conceitos básicos de fluidos. Conceitos, definições e

características da manutenção; Rotinas de cada um dos métodos de manutenção;
Administração dos materiais de manutenção; Sistema de controle e indicadores de
manutenção. Formas de planejar trabalhos de manutenção. Conhecimentos das
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normas de segurança; Conhecimentos de eletrodos, máquinas de solda e posições
de Soldagem. Conhecimentos sobre a utilização adequada das ferramentas;
Conhecimentos operacionais e de eletricidade. Determinação de revisão ou
reforma. Diagnose de conserto. Diagnósticos de falhas de funcionamento dos
equipamentos; Elementos de máquinas. Elementos de vedação. Elementos
estruturais. Execução de manutenção. Execução de revisões, reformas e consertos.
Ferramenta de corte, sua afiação e aplicação. Ferramentas especiais e
instrumentos de medição. Filtros. Lubrificação: tipos de lubrificantes e aplicações;
equipamentos para lubrificação. Metrologia básica: paquímetro, micrômetro, nível
de precisão, hidrômetro e macromedidores de vazão. Manutenção e operação de
bombas elétricas: bombas e eixos verticais, horizontais e submersos; manutenção
preventiva e corretiva. Normas técnicas. Operação de instrumentos e máquinas
especificas da área. Outros elementos de máquinas. Preparação para montagem.
Soldagem de manutenção: processos utilizados; análise dos procedimentos e
aplicações. Uso adequado das ferramentas especiais. Materiais utilizados em
mecânica e ensaios dos materiais. Elementos de máquinas. Tratamento térmico e
tratamento de superfície. Qualidade e conservação do Meio ambiente.
Cargo: Médico do Trabalho
Escolaridade: Nível Superior + registro no órgão competente
Atribuições típicas: Executar exames periódicos de todos os empregados ou, em
especial, daqueles expostos a maior risco de acidentes de trabalho ou de doenças
profissionais, fazendo o exame clínico e interpretando os resultados dos exames
complementares para controlar as condições de saúde dos mesmos e assegurar a
continuidade operacional e a produtividade; Executar exames médicos especiais em
trabalhadores do sexo feminino, menores, idosos ou portadores de subnormalidades, fazendo análises, exames clínicos de saúde decorrentes do trabalho
executado; Fazer tratamento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou
alteração agudas de saúde, para previnir conseqüências mais graves ao
trabalhador; Fazer exames médicos necessários à admissão e demissão do pessoal
pela Prefeitura; Avaliar, juntamente com outros profissionais, condições de

68

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapoana
Estado do Rio de Janeiro

insegurança, visitando periodicamente os locais de trabalho para dugerir à direção
da empresa, medidas destinadas a remover ou atenuar riscos existentes; Participar
juntamente com outros profissionais da elaboração e execução de programa de
proteção à saúde dos trabalhadores, analisando em conjunto os riscos as condições
de trabalho, os fatores de insalubridade, de fadiga e outros, para obter a redução de
absenteísmo e a renovação da mão de obra; Participar das atividades de prevenção
de acidentes, comparecendo a reuniões e assessorando em estudos e programas
para reduzir as ocorrências de acidentes do trabalho; Proceder aos exames
médicos destinados à seleção ou orientação de candidatos a emprego para
possibilitar o aproveitamento do mais aptos; Zelar pelo estado de conservação dos
equipamentos e instrumentos sob sua guarda; Manter relacionamento cortês e
cooperativo com todos os companheiros de seu local de trabalho e com o público
em geral; Executar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do
adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de
algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a –
mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição.
Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras.
Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da
oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência
verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de
colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico.
Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Funções da linguagem.
Conteúdos Específicos: Conceito de Medicina do Trabalho, Saúde Ocupacional e
Saúde do Trabalhador. Legislação sobre Higiene, Segurança e Medicina do
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Trabalho da CLT. Principais Convenções e Recomendações da OIT ratificadas pelo
Brasil. Portaria 3.214, normas regulamentadoras e textos complementares.
Estrutura institucional de Saúde Ocupacional no Brasil: entidades e Serviços de
Medicina

do

Trabalho:

finalidade,

organização

e

atividades.

Legislação

Previdenciária (Leis 8.812 e 8.213 e Decreto 3.048). Acidentes do Trabalho:
conceito, principais causas, aspecto legais, registro, taxas de freqüência e
gravidade, custos, prevenção. Aposentadoria especial: Critérios para concessão.
Comissão Interna de Prevenção de acidentes(CIPA): conceito, organização e
normatização. NR-7: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO: Diretrizes, responsabilidades e implantação. NR-9: Programa de
Prevenção de riscos Ambientais: estrutura, desenvolvimento e responsabilidade.
Indicador biológico e monitoramento; conceito e aplicação. Doenças relacionadas
com o trabalho (de acordo com o manual de normas de doenças relacionadas com
o trabalho do Ministério da Saúde): conceito, causas, nexo técnico, aspectos
fisiopatológicos, aspectos legais, aspectos periciais, registro de doença e medidas
preventivas. Princípios básicos da identificação, avaliação e controle dos principais
fatores de riscos (biológico, químico, físico, ergonômico) das doenças relacionadas
com o trabalho. Ambientes e condições insalubres: aspectos legais, limite
tolerância, nível de ação, avaliações ambientais quantitativas e qualitativas,
enquadramento etc. higiene dos ambientes de trabalho e instalações acessórias
(sanitários, vestiários, refeitórios, etc.). Controle médico de grupos de trabalhadores
especiais (menores, deficientes, alcoolismo, portadores de doenças cônicas, etc.).
Toxicologia ocupacional. Ergonomia aplicada ao trabalho. Profilaxia de doença
transmissíveis relacionadas com a saúde do trabalhador. Biossegurança: conceito e
normas. Resíduos: tipo, coleta, segurança e tratamento. Manejo ambiental de
resíduos do domicílio, do comércio e da indústria. Fisiologia do exercício, nutrição,
desempenho físico e saúde do trabalhador. Promoção de saúde nos ambientes de
trabalho.

Cargo:

Médico

PSF,

Médico

CAPS,

Médico

Cardiologista,

Médico

Ginecologista, Médico Pediatra, Médico Clínico, Médico Dermatologista,
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Médico Neurologista, Médico Otorrino, Médico Oftalmologista, Médico
Psiquiatra, Médico Urologista.
Escolaridade: Nível Superior + Registro no CRM
Atribuições típicas: Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever
medicamentos e realizar outras formas de trabalhos para diversos tipos de
enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; Analisar
ou interpretar resultados de exames diversos comparando-os com os padrões
normais para continuar ou informar diagnósticos; Manter registro dos pacientes
examinados anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a
evolução da doença; Prestar atendimento em urgências clínicas cirúrgicas ou
traumatológicas; Encaminhar pacientes para tratamento especializado, quando for o
caso; Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de
forma a desenvolver indicadores de saúde da população estudada; Elaborar
programas educativos e de atendimento médico preventivo, voltado para a
comunidade de baixa renda e para os estudantes da rede municipal de ensino;
Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo de saúde pública e
medicina preventiva; Participar do desenvolvimento de planos de fiscalização
sanitária; Proceder as perícias medico-administrativas, examinando os doentes, a
fim de fornecer atestados e laudos preventivos em normas e regulamentos;
Elaborar

pareceres,

informes

técnicos

e

relatórios,

realizando

pesquisas,

entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
Participar das atividades de orientação, coordenação, supervisão e do treinamento
e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou
ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo
dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho
e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposição sobre
situação sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo
sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos científico, para fins de
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Zelar
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pelo estado de manutenção e conservação e manutenção dos equipamentos e
instrumentos sob sua guarda; Manter relacionamento cortês e cooperativo com
todos os companheiros de seu local de trabalho e com o público em geral; Executar
outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do
adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de
algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a –
mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição.
Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras.
Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da
oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência
verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de
colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico.
Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Funções da linguagem.
Conhecimentos Específicos: Saúde Pública, Atualidades sobre Saúde Pública e
Atualidades sobre Medicina Geral.

Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico,

clínica, tratamento e prevenção das doenças: Cardiovasculares; insuficiência
cardíaca,

insuficiência

aneurismas

de

aorta,

coronariana,

arritmias

insuficiência

arterial

cardíacas,
periférica,

doença

reumática,

tromboses

venosas,

hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite
aguda

e

crônica,

pneumonia,

tuberculose,

tromboembolismo

pulmonar,

pneumopatia intersticial, neoplasias. Do Sistema Digestivo: gastrite e úlcera péptica,
colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência
hepática,

parasitoses

intestinais,

doenças

intestinais

inflamatórias,

doença

diverticular do cólon, tumores do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase,

72

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapoana
Estado do Rio de Janeiro

infecções urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses,
desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, hipertireodismo, doenças da hipófise
e da adrenal. Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas,
anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e
linfomas,

acidentes

de

transfusão.

Reumatológicas:

osteoartrose,

doença

reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do
colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral,
meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: alcoolismo,
abstinência

alcóolica,

surtos

psicóticos,

pânico,

depressão.

Infecciosas

e

Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche,
raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença
de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios,
toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses,
eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas imunológicas,
doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafiloxia. Ginecológicas: doença
inflamatória

pélvica,

câncer

ginecológico,

leucorréias,

câncer

de

mama

intercorrências no ciclo gravídico.

Cargo: Médico Veterinário
Escolaridade: Nível Superior + Registro no órgão competente
Atribuições típicas: Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e
assistência técnica à criação de animais e à saúde pública de âmbito municipal,
valendo-se de levantamento de necessidades e do aproveitamento dos recursos
existentes; Proceder a profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças de animais,
realizando exames clínicos e de laboratório, para assegurar a sanidade individual e
coletiva desses animais e estabelecer a terapêutica adequada; Promover o controle
sanitário de reprodução animal destinada à indústria e à comercialização ao
Município, realizando exames clínicos, anatomopatológicos, laboratoriais ante e
post mortem, para proteger a saúde individual e coletiva da população; Remover e
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supervisionar fiscalização sanitária nos locais de produção , manipulação,
armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal, bem como de
sua qualidade, determinando visita em loco, para fazer cumprir a legislação
pertinente; Orientar empresas ou pequenos comerciantes quando ao preparo
tecnológico dos alimentos de origem animal, elaborando e executado projetos para
assegurar maior lucratividade e melhor qualidade dos alimentos; Proceder ao
controle

das

zoonoses,

efetuando

levantamento

de

dados,

avaliação

epidemiológicas e pesquisas, para possibilitar a profilaxia de doenças; Participar da
elaboração e coordenação de programas de combate e controle de gestores,
roedores e raiva animal; Fazer pesquisas no campo de biologia aplicada à
veterinária, realizando estudos, experimentos, estatísticas, avaliação de campo e
laboratório, para possibilitar o maior desenvolvimento tecnológico da ciência
veterinária; Planejar e coordenar a realização de campanhas de vacinação animal;
Treinar servidores municipais envolvidos em atividades relacionadas com a
fiscalização sanitária, bem como supervisionar a execução das tarefas realizadas;
Elaborar

pareceres,

informes

técnicos

e

relatórios,

realizando

pesquisas,

entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e
auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de
atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura
e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres
ou fazendo exposição sobre situações e/ou problemas identificados, opinando,
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos científicos, para
fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município; Zelar pelo estado de conservação e manutenção dos equipamentos e
instrumentos sob sua guarda; Manter relacionamento cortês e cooperativo com
todos os companheiros de seu local de trabalho e com o público em geral; Executar
outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
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Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do
adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de
algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a –
mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição.
Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras.
Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da
oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência
verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de
colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico.
Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Funções da linguagem.
Conhecimentos Específicos: Importância da Medicina Veterinária na Saúde
Pública. História natural das doenças e níveis de prevenção. Saneamento:
importância do solo, da água e do ar na saúde do homem e dos animais.
Epidemiologia e profilaxia: epidemiologia geral (definições, conceitos e agentes
etiológicos). Medidas epidemiológicas (identificação de problemas e determinação
de prioridades. Fontes de infecções e veículos de propogação. Zoonoses:
epidemiologia e profilaxia das zoonoses de contágio direto e indireto (raiva,
carbunculo,

hidatidose,

brucelose,

tuberculose,

teníase,

triquinose,

tétano,

ancilostomose, estrongilose, encefalomielite, leishmaniose, doenças de chagas,
shistosomose, peste, tifo murino e febre amarela silvestre. Formas de imunidade
(soros e vacinas). Inspeção carne, leite e derivados (legislação). Manipulação e
conservação dos alimentos. Controle de qualidade. Legislação Federal.. Noções de
biossegurança Doenças Infecto-contagiosas e parasitárias; Clínica Médica e
Cirúrgica; Soros, vacinas e alérgenos; Exploração zootécnica de animais de
importância

econômica;

Aplicação

da

toxinologia

à

veterinária;

Técnicas

Radiológicas; Ginecologia e Obstetrícia Veterinária. Epidemiologia e saúde pública
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veterinária; Farmacologia e terapêutica médico-veterinária. O SUS e a Vigilância da
Saúde.

Cargo: Merendeira
Escolaridade: 4ª Série do Ensino Fundamental (Nível Elementar) + 5 meses de
experiência.
Atribuições típicas: Efetuar o controle dos gêneros alimentícios necessários ao
preparo da merenda, recebendo-os e armazenando-os de acordo com as normas e
instruções estabelecidas, para obter melhor aproveitamento dos mesmos;
Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, separando-os e
medindo-os de acordo com o cardápio do dia, para facilitar a utilização dos
mesmos; Preparar as refeições, lavando, descascando, cortando, temperando,
refogando,assando e cozendo alimentos diversos de acordo com orientação
superior, para tender ao programa alimentar estabelecido; Distribuir as refeições
preparadas, servindo-as conforme rotina predeterminada, para atender aos
comensais; registrar o número de refeições distribuídas, anotando-as em
impressos, próprios, para possibilitar cálculos estatísticos; Efetuar pesagem e
registro das sobras e restos alimentares, utilizando balanças apropriadas e
anotando os resultados em fichas específicas, para permitir a avaliação da
aceitação dos alimentos pelos comensais; Efetuar o controle do material existente
no setor, discriminando-o por peças e respectivas quantidades, para manter o
estoque e extravios; Receber ou recolher louça e talheres após as refeições,
colocando-os no setor de lavagem para determinar a limpeza dos mesmos; Dispor,
quanto a limpeza da louça, talheres e utensílios empregados no preparo das
refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em condições de
uso imediato; Manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho
observando as normas e instruções para prevenir acidentes; Executar outras
atribuições afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação; Alfabeto: vogais e Consoantes,
Letras maiúsculas e minúsculas; Sílaba: número de sílabas; Encontro Vocálico;
Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas);
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Frases: (afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto
de interrogação e ponto de exclamação.
Conteúdos de Matemática: Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais:
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Números pares e Números
ímpares; Sistema de Medidas (O metro, o quilo, o litro, o tempo); A moeda Brasileira
(o Real); Problemas e cálculos; Sucessor e Antecessor (até 1000).
Conteúdos Específicos: Noções de alimentação, nutrição e grupos de alimentos.
Conhecimentos sobre características e qualidade dos alimentos. Conhecimentos
sobre quantidades, porções e medidas caseiras. Etapa da produção de refeições:
recepção e armazenamento de gêneros alimentícios, pré-preparo, preparo e
distribuição. Controle de estoque e técnicas de armazenamento de gêneros
alimentícios. Manuseio e conservação de equipamentos e utensílios. Higiene: dos
alimentos, ambiental, dos utensílios e equipamentos, Noções básicas de Relações
Humanas no Trabalho - Noções básicas sobre higiene e segurança no trabalho;
Ética Profissional.
Cargo: Motorista I
Escolaridade: 4ª Série do Ensino Fundamental (Nível Elementar) + CNH cat. C + 1
ano de experiência.
Atribuições

típicas:

Dirigir

automóveis,

ambulâncias

de

pequeno

porte,

caminhonetes e demais veículos de transporte de passageiros e cargas, dentro ou
fora do Município; Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo
antes de sua utilização, pneus, água do radiador, bateria, nível do óleo, sinaleiros,
freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível, entre outros; Verificar se
a documentação do veículo a ser usado está completa, bem como devolvê-la à
chefia imediata quando ao término da tarefa; Zelar pela segurança de passageiros
verificando o fechamento das

portas e o uso de cintos de segurança; Fazer

pequenos reparos de urgência; Manter o veículo limpo, interna e externamente, em
condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; Observar os
períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; Anotar, segundo normas
estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas
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transportadas, itinerários e outras ocorrências; Recolher o veículo após o serviço,
deixando-o

corretamente estacionado e fechado; Conduzir os servidores da

Prefeitura em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou
instruções específicas; Zelar pelo estado de conservação e manutenção dos
equipamentos e instrumentos sob sua guarda; Manter relacionamento cortês e
cooperativo com todos os companheiros de seu local de trabalho e com o público
em geral; Executar outras atribuições afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação; Alfabeto: vogal, Semivogal e
Consoantes, Letras maiúsculas e minúsculas; Encontro Vocálico; Encontro
Consonantal; Sílaba: número de sílabas, Sílaba Tônica e sua classificação; Artigos:
(artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas); Frases:
(afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto de
interrogação

e

ponto

de

exclamação;

Ortografia;

Antônimos/sinônimos;

Diminutivo/aumentativo; Singular/Plural; noções básicas de acentuação gráfica.
Conteúdos de Matemática: Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais:
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Números pares e Números
ímpares; Sistema de Medidas (O metro, o quilo, o litro, o tempo); A moeda Brasileira
(o Real); Problemas e cálculos; Sucessor e Antecessor (até 1000); resolução e
interpretação de problemas; Números Decimais e Porcentagem.
Conteúdos Específicos: Código Nacional de Trânsito; Conhecimentos de
mecânica de veículos automotores; Conhecimentos de elétrica de veículos
automotores; Relações humanas; Primeiros socorros; Direção defensiva; Noções de
cidadania; Relações Humanos/Interpessoal; Ética e Postura Profissional.
Cargo: Motorista II
Escolaridade: Nível Fundamental Incompleto – 4ª série + CNH Cat. “D” ou “E” + 2
anos de exercício de atividades similares às descrições do cargo.
Atribuições típicas: Motorista de Ambulância Tipo UTI: Dirigir ambulância para
transporte de pacientes que necessitam de atendimento urgente, dentro ou fora do
Município; Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo antes da
sua utilização, pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios,
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embreagem, faróis, abastecimento de combustível, entre outros; Verificar se a
documentação da ambulância a ser utilizada está completa, bem como devolvê-la à
chefia imediata quando do término da tarefa; Fazer pequenos reparos de urgência
na ambulância, a fim de garantir o transporte de paciente ao local pré-determinado;
Auxiliar no atendimento de pacientes, colocando-os de forma adequada no interior
da ambulância ou auxiliando na realização dos primeiros socorros, de acordo com
instruções técnicas; Manter o veículo limpo, interna e externamente, em condições
de uso, levando-o à manutenção sempre que necessária; Observar os períodos de
revisão e manutenção preventiva da ambulância; Anotar, segundo normas
estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas
transportadas, itinerários e outras ocorrências; Recolher a ambulância após o
serviço, deixando-a corretamente estacionada e fechada; Manter relacionamento
cortês e cooperativo com todos os companheiros de seu local de trabalho e com o
público em geral; Executar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional; Motorista de Caminhão ou Ônibus: Dirigir caminhões, verificando
diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização,
pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, nível
de combustível, entre outros, para o transporte de cargas; Verificar se a
documentação da ambulância a ser utilizada está completa, bem como devolvê-la à
chefia imediata quando ao término da tarefa; orientar o carregamento e
descarregamento de cargas a fim manter equilíbrio no veículo e evitar danos aos
materiais transportados; Fazer pequenos reparos de urgência; Manter o veículo
limpo, interna e externamente, em condições de uso, levando-o à manutenção
sempre que necessário; Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva
da ambulância; Anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada,
viagens realizadas, objetos e pessoa transportadas, itinerários e outras ocorrências;
Recolher a ambulância após o serviço, deixando-a corretamente estacionada e
fechada; Manter relacionamento cortês e cooperativo com todos os companheiros
de seu local de trabalho e com o público em geral; Executar outras atribuições
compatíveis com sua especialização profissional.
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Conteúdos de Português: Leitura e interpretação; Alfabeto: vogal, Semivogal e
Consoantes, Letras maiúsculas e minúsculas; Encontro Vocálico; Encontro
Consonantal; Sílaba: número de sílabas, Sílaba Tônica e sua classificação; Artigos:
(artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas); Frases:
(afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto de
interrogação

e

ponto

de

exclamação;

Ortografia;

Antônimos/sinônimos;

Diminutivo/aumentativo; Singular/Plural; noções básicas de acentuação gráfica.
Conteúdos de Matemática: Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais:
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Números pares e Números
ímpares; Sistema de Medidas (O metro, o quilo, o litro, o tempo); A moeda Brasileira
(o Real); Problemas e cálculos; Sucessor e Antecessor (até 1000); resolução e
interpretação de problemas; Números Decimais e Porcentagem.
Conteúdos Específicos: Código Nacional de Trânsito; Conhecimentos de
mecânica de veículos automotores; Conhecimentos de elétrica de veículos
automotores; Relações humanas; Primeiros socorros; Direção defensiva; Noções de
cidadania; Relações Humanos/Interpessoal; Ética e Postura Profissional.
Cargo: Nutricionista
Escolaridade: Nível Superior + registro no órgão competente
Atribuições típicas: Identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências, bem
como compor cardápios especiais visando suprir as deficiências diagnosticadas;
Assistir a pacientes e usuários do sistema de saúde, prescrevendo, planejando,
analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos; Elaborar programas
de alimentação básica para estudantes da rede escolar municipal, para crianças
das creches, para as pessoas atendidas nos postos de saúde e nas demais
unidades de assistências médicas e social da prefeitura; Prescrever suplementos
nutricionais necessários e complementarão da dieta; Acompanhar a observância
dos cardápios e dietas estabelecidas, para analisar sua eficiência; Solicitar exames
laboratoriais necessários ao acompanhamento dietoterápico; Supervisionar os
serviços de alimentação promovidos pela Prefeitura, visitando sistematicamente dos
programas e averiguação do cumprimento das normas estabelecidas; Planejar,
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coordenar e supervisionar o trabalho da educação alimentar realizado pelos
professores da rede municipal de ensino e das creches;
balanceados

e

adaptados

aos

recursos

disponíveis

Elaborar cardápios
para

os

programas

desenvolvidos pela Prefeitura; Realizar estudos e elaborar trabalhos experimentais
em alimentação e nutrição; Planejar e executar programas que visem a melhoria
das condições de vida da comunidade de baixa renda, no que se refere à difusão de
hábitos alimentares mais adequados, de higiene e de educação do consumidor;
participar da elaboração de projetos relativos ao planejamento da área física de
cozinhas, depósitos, refeitórios e copas, aplicando princípios concernentes aos
aspectos funcionais e estéticos, visando racionalizar a utilização dessas
dependências; Elaborar previsões de consumo de gêneros alimentícios e utensílios,
calculando e determinando as quantidades necessárias à execução dos serviços de
nutrição, bem como estimando os respectivos custos; Participar, quando solicitado,
as inspeções sanitárias relativas a alimentos; Pesquisar o fornecedor, segundo
critérios custo-qualidade; Participar da elaboração de projetos relativos ao
estabelecimento e adequação de equipamentos e utensílios na área de alimentação
e nutrição; Requisitar utensílios e gêneros alimentícios , quando necessário, a fim
de manter o nível de suprimento necessário; Emitir parecer para licitações, para
aquisição de gêneros alimentícios, utensílios e equipamentos necessários para a
realização dos programas; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de
atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim
de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área
de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal
técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim
de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área
de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da
Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo
pareceres ou fazendo exposição sobre situações e/ou problemas identificados,
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opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos
científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município; Zelar pelo estado de conservação e manutenção dos
equipamentos e instrumentos sob sua guarda; Manter relacionamento cortês e
cooperativo com todos os companheiros de seu local de trabalho e com o público
em geral; Executar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do
adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de
algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a –
mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição.
Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras.
Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da
oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência
verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de
colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico.
Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Funções da linguagem.
Conhecimentos

Específicos:

Administração

de

serviços

de

alimentação:

planejamento, organização, execução de cardápio e procedimentos desde compras,
recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e segurança na
produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de
higienização da área física, equipamentos e utensílios. Técnica Dietética: conceito,
classificação e composição química. Características organolípticas, seleção,
conservação, Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. Higiene dos
alimentos, parâmetros e critérios para o controle higiênico-sanitário. Sistema de
análise de perigos em pontos críticos de controle - APPCC. Vigilância e Legislação
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Sanitária. Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição, critério e avaliação
de dietas normais e especiais, Leis da alimentação. Nutrientes: definição,
propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes
alimentares e interação. Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento
em toda faixa etária. Gestação e lactação, nutrição do lactente e da criança de
baixo peso. Desnutrição na infância. Organização, planejamento e gerenciamento
do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de
epidemiologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição protéico-calórica,
anemias e carências nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em
programas integrados de saúde pública. Avaliação nutricional. Epidemiologia da
desnutrição protéico-calórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes
faixas etárias. Dietoterapia: princípios básicos e cuidados nutricionais nas
enfermidades e na 3ª idade e atividades do nutricionista na EMTN. Modificação da
dieta normal e padronização hospitalar. Nutrição enteral: indicação, técnica de
administração, preparo e distribuição. Seleção e classificação das fórmulas enterais
e infantis. Ética profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde.

Cargo: Operador de Estação de Tratamento de Água e Esgoto - SAAE
Escolaridade: 4ª série do Ensino Fundamental (Nível Elementar)
Atribuições
equipamentos,

típicas:

Operar

instrumentos,

de

acordo

máquinas

e

com

padrões

sistemas

de

preestabelecidos,
captação,

adução,

tratamento, recalque, distribuição e outros, necessários ao fornecimento de água.
Conferir as leituras de instrumentos em painéis. Manter as dosagens com
observância horária e efetuar as pesagens de produtos químicos aplicados no
tratamento da água, além de registrar as ocorrências em boletins diários; Realizar a
troca de cilindros, seguindo as normas de segurança vigentes; Promover testes de
floculação; Verificar a qualidade da água bruta; Controlar a vazão dos filtros;
Supervisionar a lavagem dos filtros; Promover a manutenção preventiva e corretiva;
Registrar as ocorrências em boletim próprio; Verificar de hora em hora o pH e o
cloro residual registrando em boletins; Manter a ETA sempre limpa; Ao assumir a
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escala, verificar sempre, se a ETA está operando em condições normais e em
perfeita higiene; Executar atividades afins. Executar atividades afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação; Alfabeto: vogais e Consoantes,
Letras maiúsculas e minúsculas; Sílaba: número de sílabas; Encontro Vocálico;
Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas);
Frases: (afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto
de interrogação e ponto de exclamação.
Conteúdos de Matemática: Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais:
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Números pares e Números
ímpares; Sistema de Medidas (O metro, o quilo, o litro, o tempo); A moeda Brasileira
(o Real); Problemas e cálculos; Sucessor e Antecessor (até 1000).
Conteúdos Específicos: Como evitar acidentes; Noções de limpeza e higiene.
Instalação predial de esgoto, águas pluviais e ventilação; conhecimento de
materiais e ferramentas; dimensionamento de redes de água e esgoto; caixas
d’água - limpeza e desinfecção; instalações sanitárias; bombas de recalque;
Conhecimento dos utensílios possíveis de utilização; Características da água;
Origens; O tratamento: cloro e flúor; Objetivos do tratamento da água; O
abastecimento; Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função.

Cargo: Orientador Educacional
Escolaridade: Nível superior completo com habilitação específica para o cargo,
conforme art. 64 da LDB (Lei 9394/96).
Atribuições típicas: Planejar, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar as de
programas vinculados ao desenvolvimento da criança e de seu relacionamento na
comunidade escolar e execução de estudos e pesquisas sobre as questões
educacionais, contribuindo para a socialização da criança e o aprimoramento e
qualidade da educação; Planejar e Coordenar a implantação do Serviço de
Orientação Educacional; Coordenar a orientação educacional em equipe com os
segmentos existentes na escola; Mobilizar a escola, a família e a comunidade para
a discussão da prática pedagógica; Investigar sobre a realidade vivencial do aluno,
que deve ser o fio condutor do processo pedagógico; Proporcionar subsídios e
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atualização sobre o contexto em que vivem as crianças para os professores e
funcionários, de forma ética e humanizadora, sempre que se fizer necessário;
Proporcionar encontros, cursos, palestras e outros para as famílias dos Educandos;
Ativar o processo de integração escola-comunidade; Orientar a ação dos
professores em assuntos relativos à área da orientação educacional, com vistas à
melhoria do processo de desenvolvimento da criança e do currículo; Estimular o
acompanhamento e encaminhamento da criança junto aos segmentos da escola;
Oferecer condições adequadas de relacionamento entre a escola e a comunidade;
Promover trabalhos com vistas à socialização das crianças; Integrar os diferentes
saberes dos profissionais que atuam na escola para que a ação pedagógica seja
Interdisciplinar; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia: orientações
ortográficas; encontros vocálicos e consonantais; pontuação. Sentido próprio e
figurado das palavras. Acentuação gráfica: regras de acentuação gráfica. Sílaba,
divisão silábica, sílaba tônica. Crase. Morfologia: prefixos e sufixos; classes de
palavras e mecanismos de flexão; colocação pronominal. Sintaxe: análise sintática:
termos essenciais, integrantes e acessórios da oração; período simples e composto;
orações coordenadas e subordinadas; regência verbal e nominal, concordância
verbal e nominal.
Conhecimentos Específicos: Evolução histórica da Orientação Educacional no
Brasil: análise crítica. A prática educativa e a função da orientação Educacional
questionadas. A divisão social do trabalho no interior da escola e a busca da
integração de uma prática coletiva. O discurso progressista e a prática
conservadora do Orientador Educacional. A Orientação Educacional e o projeto
político pedagógico da escola. A Orientação Educacional comprometida com a
democratização da Escola Pública. Educação, trabalho e cidadania: A Orientação
Vocacional frente às relações sociais de produção. A atuação do Orientador
Educacional no cotidiano da Escola: O compromisso com a melhoria da qualidade
do ensino. O trabalho da Orientação Educacional integrado com a Escola, a família
e a Comunidade. Propostas e alternativas para uma nova prática da Orientação
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Educacional. O Educador hoje: Revisão crítica da ação pedagógica e prática social;
Competência técnica e compromisso político. Educação brasileira: concepções,
diretrizes e tendências pedagógicas. Planejamento escolar, uma perspectiva
transformadora. A função social e política da escola. A relação Professor/Aluno. A
realidade da escola pública do Ensino fundamental: clientela, acesso e
permanência, seletividade, desempenho profissional. Aprendizagem num enfoque
psico-social.

Componentes

básicos

do

fenômeno

educativo.

Educação

e

democracia. A Educação Básica no Brasil: acesso, permanência, inclusão e
fracasso escolar; A organização da Educação Básica: LDB no 9394/96; Princípios e
fins da educação nacional; Diretrizes curriculares para o Ensino Fundamental e para
a Educação Infantil; Parâmetros Curriculares Nacionais; Financiamento da
Educação Básica.
Cargo: Psicólogo
Escolaridade: Nível Superior + Registro no órgão competente
Atribuições típicas: Quando na área de psicologia clínica: Estudar e avaliar
indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento
social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se
no diagnóstico e tratamento; Desenvolver trabalhos psicoterápicos a fim de
reestabelecer os padrões normais de comportamento e relacionamento humano;
Articular-se com profissionais de serviço social para elaboração e execução de
programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas, considerando
importância dos resultados de pesquisa social no trabalho a ser desenvolvido;
Atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os empregando
técnicas psicológicas adequadas para contribuir no processo de tratamento médico;
Prestar assistência psicológica, individual ou CRI grupo, aos familiares dos
pacientes, preparando-os adequadamente para as situações resultantes de
enfermidade; Reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados
psicopatológicos para fornecer aos médicos subsídios para diagnostico e
tratamento de enfermidades; Encaminhar o paciente ao médico quando o
diagnóstico somático contribui para uma melhor decisão psicoterapêutica; Zelar
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pelo estado de conservação e manutenção dos equipamentos e instrumentos sob
sua guarda; Manter relacionamento cortês e cooperativo com todos os
companheiros de seu local de trabalho e com o público em geral; Executar outras
atribuições compatíveis com sua especialização profissional. Quando na área do
trabalho: Exercer atividades relacionadas com treinamento de pessoal da Prefeitura,
participando da elaboração, do acompanhamento e da avaliação de programas;
Participar do processo de seleção de pessoal empregando métodos e técnicas de
psicologia aplicada ao trabalho; Estudar e desenvolver critérios visando a realização
de análise ocupacional, estabelecendo os requisitos mínimos de qualificação
psicológica ao desempenho das tarefas das diversas classes pertencentes ao
Quadro de Pessoal da Prefeitura; Realizar pesquisas nas diversas unidades da
Prefeitura, visando a identificação das fontes no ajustamento e nos demais
problemas psicológicos existentes no trabalho, propondo medidas preventivas e
corretivas julgadas convenientes; Estudar e propor soluções para a melhoria de
condições ambientais materiais e locais do trabalho; Apresentar, quando solicitado,
princípios e métodos psicológicos que concorram para maior eficiência da
aprendizagem no trabalho e controle de seu rendimento; Assistir ao servidor com
problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional por diminuição da
capacidade de trabalhos, inclusive orientando-o sobre suas relações empregatícias,
receber e orientar os servidores recém ingressos na Prefeitura, acompanhando a
sua integração à função que irá exercer e ao seu grupo de trabalho; Esclarecer e
orientar os servidores municipais sobre legislação trabalhista, normas decisões da
Prefeitura; Zelar pelo estado de conservação e manutenção dos equipamentos e
instrumentos sob sua guarda; Manter relacionamento cortês e cooperativo com
todos os companheiros do seu local de trabalho e com o público em geral; Executar
outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. Quando na
área de psicologia educacional: Aplicar técnicas e princípios psicológicos
apropriados ao desenvolvimento intelectual, social e emocional do indivíduo,
empregando conhecimentos dos vários ramos da psicologia; Proceder ou
providenciar a aplicação de técnicas psicológicas adequadas no caso de dificuldade
escolar, familiar ou de outra natureza, baseando-se em conhecimentos sobre a
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psicologia da personalidade e no psicodiagnóstico; Estudar sistemas de motivação
da aprendizagem, métodos novos de treinamento, ensino e a avaliação, baseandose no conhecimento dos processos de aprendizagem, da natureza e causas da
diferenças individuais, para auxiliar na elaboração de procedimentos diferenciado
capazes de atender às necessidades individuais; Avaliar as características do
indivíduo supra e infradotados, utilizando métodos de observação e experiências,
para recomendar programas especiais de ensino compostos de currículos e
técnicas adequadas às diferentes qualidades de inteligência; Participar do programa
de orientação profissional e vocacional, aplicando testes de sondagem de aptidões
e outros meios, a fim de contribuir para a futura adequação do indivíduo o trabalho e
sua conseqüente auto-realização; Prestar informações coletivas, por meio de
palestras e debates, à idade escolar noâmbito da psicologia, especialmente sobre
relações interpessoais, a dinâmica psíquica da criança e do adolescente, vida
escolar e familiar; Identificar a existência de possíveis problemas na área de
psicomotricidade e distúrbios senhoriais ou neuropsicológicos, aplicando e
interpretando testes e outros reativos psicológicos, para aconselhar tratamento
adequado e a forma de resolver as dificuldades ou encaminhar o indivíduo para o
tratamento com outros especialistas; Prestar orientação psicológica aos professores
da rede municipal do ensino, auxiliando na solução de problemas de ordem
psicológica surgidas com alunos; Zelar pelo estado de conservação e manutenção
de equipamentos e instrumentos sob sua guarda; Manter relacionamento cortês
com o público em geral; Executar outras atribuições compatíveis com sua
especialização profissional. Atribuições comuns a todas as áreas: Participar das
atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e
auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de
atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura
e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres
ou fazendo exposição sobre situações e/ou problemas identificados, opinando,
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos científico, para fins
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de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afeto ao Município;
Zelar pelo estado de conservação e manutenção dos equipamentos e instrumentos
sob sua guarda; Manter relacionamento cortês e cooperativo com todos os
companheiros de seu local de trabalho e com o público em geral; Executar outras
atribuições compatíveis com a sua especialização profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do
adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de
algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a –
mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição.
Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras.
Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da
oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência
verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de
colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico.
Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Funções da linguagem.
Conhecimentos

Específicos:

Psicologia

Geral:

Psicoterapia

individual.

Psicoterapia de grupo. Ludoterapia. Psicologia experimental. Metodologia. Ética.
Noções

de

estatística,

antropologia,

sociologia

e

filosofia.

Psicologia

do

Desenvolvimento: René Spitz. Jean Piaget. Escala de Gesell. Teorias da
Personalidade e Teoria Psicoterápica: Abordagem centrada no cliente. Abordagem
corporal.

Abordagem

psicanalítica.

Abordagem

cognitivo-comportamental.

Abordagem existencialista. Abordagem analítica. Abordagem gestáltica. Abordagem
psicodramática. Abordagem psicossomática. Psicodiagnóstico: Entrevistas. Bateria
psicométrica: testes projetivos, psicomotores e nível intelectual. Observação lúdica.
Conduta e encaminhamento. Equipe multiprofissional. Pesquisa. Assistência
domiciliar. Atendimento familiar. Psicopatologia: Noções de psicopatologia geral.
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Noções de nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas manifestações
sintomáticas. Modalidades de tratamentos biológicos e psicológicos atuais:
indicações, limitações, antagonismos, sinergismos. A psicologia na equipe
psiquiátrica multiprofissional; definições de papéis, atribuições e responsabilidades.
A psicologia nas diversas modalidades de atendimento: oficina abrigada, centros de
convivência, programas comunitários: métodos, objetivos, indicações e limitações.
Ética dos profissionais de saúde mental: responsabilidades, atribuições, sigilo,
compromisso com atualização do conhecimento. Legislação em saúde mental (Lei
Federal nº. 10.216 de 06/04/02, conteúdo e repercussão na prática assistencial).
Ética Profissional.

Cargo: Pedreiro
Escolaridade: 4ª Série do Ensino Fundamental (Nível Elementar) + 5 meses de
experiência.
Atribuições típicas: Executar serviços de construção, manutenção e demolição de
obras de alvenaria; Preparar argamassa e concreto; Construir alicerces,
empregando pedras ou cimento, para fornecer a base de paredes, muros e
construções similares; Assentar tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros
materiais; Revestir pisos, paredes e tetos, aplicando camadas de cimento ou
assentando ladrilhos, azulejos e similares, de acordo com instruções recebidas;
Aplicar camadas de gesso sobre as partes inferiores e tetos de edificações;
Construir bases de concreto ou de outro material, conforme as especificações
recebidas, para possibilitar a instalação de máquinas, postes e similares; Construir
caixas d'água, caixas coletoras de água e esgoto, bem como caixas de concreto
para colocação de bocas de lobo; Executar trabalhos de reforma e manutenção de
prédios; Montar tubulações para instalações elétricas; Orientar e treinar os
servidores que auxiliam na execução dos trabalhos típicos de classe; Manter limpo
e arrumado o local de trabalho; Requisitar o material necessário à execução dos
trabalhos; Zelar pelo estado de conservação e manutenção dos equipamentos e
instrumentos sob sua guarda; Manter relacionamento cortês e cooperativo com
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todos os companheiros de seu local de trabalho e com o público em geral; Executar
outras atribuições afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação; Alfabeto: vogais e Consoantes,
Letras maiúsculas e minúsculas; Sílaba: número de sílabas; Encontro Vocálico;
Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas);
Frases: (afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto
de interrogação e ponto de exclamação.
Conteúdos de Matemática: Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais:
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Números pares e Números
ímpares; Sistema de Medidas (O metro, o quilo, o litro, o tempo); A moeda Brasileira
(o Real); Problemas e cálculos; Sucessor e Antecessor (até 1000).
Conteúdos Específicos: Noções de proteção e segurança; Noções de projeto de
instalação; Manutenção e armazenamento dos materiais; Assentamento de pedras,
tijolos, blocos de concreto, rejunto (argamassa); Construção de muros, paredes,
paginação de pisos e similares. Alinhamento, esquadrejamento e nivelamento;
Confecção de formas; Armação de ferragens; Sistema Métrico Decimal;
Ferramentas manuais e eletroportáteis utilizadas em construção civil; Materiais
utilizados na Construção Civil (alvenaria, concreto, pintura, impermeabilização);
Operações de medir, furar, cortar, assentar, preparar, pintar, dobrar ferragens,
aprumar, alinhar e nivelar os materiais de Construção Civil; Traços básicos de
argamassa; Segurança do trabalho e prevenção de acidentes; Equipamentos de
proteção individual e coletiva.

Cargo: Pintor de paredes
Escolaridade: 4ª Série do Ensino Fundamental (Nível Elementar) + 5 meses de
experiência.
Atribuições típicas: Executar serviços de pintura em paredes, portões, móveis e
outras superfícies; Limpar e preparar superfícies a serem pintadas, lixando-as e
emassando-as,

utilizando

raspadeiras,

solventes

e

outros

procedimentos

adequados para retirar a pintura velha e eliminar resíduos, quando for o caso;
Retocar falhas e emendas nas superfícies, a fim de corrigir defeitos e aumentar a
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aderência da tinta; Preparar o material de pinturas, misturando tintas, óleos e
substâncias diluentes e secantes em proporções adequadas para obter a cor e a
qualidade especificadas; Pintar superfícies internas e externas, aplicando camadas
de tinta e verniz, utilizando pincéis, rolos ou pistolas; Zelar pelo estado de
conservação e manutenção dos instrumentos e equipamentos sob sua guarda;
Manter relacionamento cortês e cooperativo com todos os seus amigos e com o
público em geral; Executar outras atribuições afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação; Alfabeto: vogais e Consoantes,
Letras maiúsculas e minúsculas; Sílaba: número de sílabas; Encontro Vocálico;
Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas);
Frases: (afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto
de interrogação e ponto de exclamação.
Conteúdos de Matemática: Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais:
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Números pares e Números
ímpares; Sistema de Medidas (O metro, o quilo, o litro, o tempo); A moeda Brasileira
(o Real); Problemas e cálculos; Sucessor e Antecessor (até 1000).
Conteúdos Específicos: Conhecimento dos materiais de construção civil:
Conhecimento dos materiais utilizados em pinturas, e demais procedimentos
inerentes a atividade profissional. Conhecimentos teóricos na função, devendo
conhecer de pintura em parede, superfícies e esquadrias, entre outros, mistura e
utilização de várias tintas, identificação de ferramentas e sua utilização entre outros
itens, de acordo com as determinações de seus superiores. Conhecimento de cores
em geral: cores básicas, cores primárias, cores neutras, cores secundárias, cores
terciárias e outros tipos de cores e misturas. Cuidados com a segurança no setor de
trabalho: Prevenções. Limpeza e conservação do ambiente de trabalho. Preparação
e Pintura de superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis.
Prevenção de incêndios e acidentes no trabalho: Equipamentos de Proteção
Individual e Coletiva; Prevenção de Acidentes; Procedimentos de segurança na
realização dos trabalhos; Uso e cuidados com ferramentas, máquinas e
equipamentos. Princípios básicos da construção civil e as rotinas de trabalho.
Raspagem e amassamento de paredes. Relações humanas e profissionais:
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Comportamento e atitude em ambiente de trabalho; Regras básicas de
comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e
colegas de trabalho; Regras de hierarquias no serviço público municipal; Zelo pelo
patrimônio público. Revestimento de tetos, paredes e outras partes de edificações
com papel e materiais plásticos. Terminologia básica utilizada nas construções civis.
Cargo: Professor I – A
Escolaridade: Formação docente em Nível Superior em curso de licenciatura de
graduação plena em Pedagogia, para atuar nas séries iniciais do Ensino
Fundamental e Educação Infantil (Creches e pré-escolas), ou, no mínimo, formação
em nível médio, na modalidade normal.
Atribuições típicas: Elaborar o plano de aulas, de acordo com o currículo escolar;
Aplicar e corrigir provas; Cumprir o programa estabelecido; Preencher as fichas
individuais, boletins e folhas de programação de alunos; Confeccionar materiais
didáticos, tais como cartazes e murais; Desenvolver atividades recreativas e
culturais bem como aquelas com a educação física e artística; Auxiliar no controle e
distribuição da merenda escolar; Avaliar o potencial e o desenvolvimento de cada
aluno, tomando ou propondo as iniciativas necessárias para que aja o máximo de
aproveitamento e o mínimo de evasão escolar; comunicar aos responsáveis pelos
serviços de supervisão escolar e de orientação pedagógica os casos de que
precisem de acompanhamento especial; Participar de reuniões junto ao órgão
municipal de educação; Promover reuniões com os pais ou responsáveis pelos
alunos; Organizar as festividades da escola e promover campanhas para auxílio a
crianças carentes, de acordo com orientações recebidas; Zelar pela segurança e
pela integridade física dos alunos durante a o horário de escolar ou em passeios
organizados pela escola; Prestar os primeiros socorros em caso de acidentes,
providenciando de imediato, se necessário, a assistência médica adequada;
Incentivar aos alunos a adoção de hábitos de higiene e saúde; Participar das
campanhas de vacinação, bem como comunicar ao órgão Municipal de Saúde o
surgimento de doenças contagiosas; Realizar serviços de apoio nas bibliotecas
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escolares; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia: orientações
ortográficas; encontros vocálicos e consonantais; pontuação. Sentido próprio e
figurado das palavras. Acentuação gráfica: regras de acentuação gráfica. Sílaba,
divisão silábica, sílaba tônica. Crase. Morfologia: prefixos e sufixos; classes de
palavras e mecanismos de flexão; colocação pronominal. Sintaxe: análise sintática:
termos essenciais, integrantes e acessórios da oração; período simples e composto;
orações coordenadas e subordinadas; regência verbal e nominal, concordância
verbal e nominal.
Conteúdos de Matemática: Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação
e radiciação de números naturais. Teoria dos números: múltiplos, divisores,
divisibilidade, fatoração, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum;
problemas. Números racionais: representação, simplificação, redução ao mesmo
denominador, comparação; problemas. Adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação e radiciação de números racionais na forma de fração e na forma
decimal; problemas. Sistema de medidas: Unidades de: comprimento, volume,
capacidade, massa e área; problemas. Unidades usuais de tempo e ângulo:
múltiplos e submúltiplos. Valores monetários. Problemas.Razões e proporções:
Razão de dois números, razão de suas grandezas, razões especiais (velocidade
média,

escala,

densidade

demográfica).

Proporções:

termos,

propriedade

fundamental, cálculo de termos desconhecidos, terceira proporcional, quarta
proporcional,

resolução

de

sistemas

usando

propriedades.

Problemas.

Proporcionalidade, regra de três e porcentagem; problemas. Conjuntos: Conjunto
dos inteiros (Z), Conjunto dos racionais (Q), Conjunto dos reais (R); Equações e
inequações: Resolução de equações e inequações de 1º e 2º graus com uma
variável, equações redutíveis ao 1º e 2º graus. Estudo do trinômio do segundo grau,
representação gráfica, relação entre coeficientes e raízes, máximos e mínimos.
Problemas Geometria Plana: Teoria das paralelas. Triângulos: relação entre lados e
ângulos,

congruência

e

semelhança.

Polígonos.

Relações

métricas

e

trigonométricas em triângulos e retângulos. Circunferência e disco: cordas, arcos e
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ângulos,

relações

métricas.

Áreas

de

triângulos,

quadriláteros,

polígonos

retangulares, discos e suas partes. Problemas. Geometria sólida: Áreas e volumes
dos prismas e pirâmides. Áreas e volumes dos cilindros e cones. Esfera e bola:
áreas e volumes. Problemas.
Conhecimentos Pedagógicos: Planejamento na Prática Educativa; metodologia e
avaliação do processo ensino/aprendizagem; relação educação e sociedade e a
educação e a escola; Tendências pedagógicas na prática escolar; Currículo escolar:
conceito, fundamentos e componentes; Construção coletiva do Projeto Político
Pedagógico; Didática e Prática de Ensino; Educação Inclusiva: Diversidade na sala
de aula; A construção do conhecimento; orientações metodológicas para o Ensino
Fundamental; - O lúdico na educação: a questão da afetividade, do jogo e da
brincadeira; Psicologia da educação desenvolvimento e aprendizagem: concepções
e teorias; O processo de ensino-aprendizagem; Planejamento educacional;
Financiamento da educação; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei
nº. 9394/96. Parâmetros Curriculares Nacionais – de 1ª a 4ª série e Temas
Transversais.
Cargo: Professor II - Ciências
Escolaridade: Nível Superior com habilitação específica para o cargo.
Atribuições típicas: Elaborar o plano de aulas, de acordo com o currículo escolar;
Aplicar e corrigir provas; Cumprir o programa estabelecido; Preencher as fichas
individuais, boletins e folhas de programação de alunos; Confeccionar materiais
didáticos, tais como cartazes e murais; Desenvolver atividades recreativas e
culturais bem como aquelas com a educação física e artística; Auxiliar no controle e
distribuição da merenda escolar; Avaliar o potencial e o desenvolvimento de cada
aluno, tomando ou propondo as iniciativas necessárias para que aja o máximo de
aproveitamento e o mínimo de evasão escolar; comunicar aos responsáveis pelos
serviços de supervisão escolar e de orientação pedagógica os casos de que
precisem de acompanhamento especial; Participar de reuniões junto ao órgão
municipal de educação; Promover reuniões com os pais ou responsáveis pelos
alunos; Organizar as festividades da escola e promover campanhas para auxílio a
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crianças carentes, de acordo com orientações recebidas; Zelar pela segurança e
pela integridade física dos alunos durante a o horário de escolar ou em passeios
organizados pela escola; Prestar os primeiros socorros em caso de acidentes,
providenciando de imediato, se necessário, a assistência médica adequada;
Incentivar aos alunos a adoção de hábitos de higiene e saúde; Participar das
campanhas de vacinação, bem como comunicar ao órgão Municipal de Saúde o
surgimento de doenças contagiosas; Realizar serviços de apoio nas bibliotecas
escolares; Executar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia: orientações
ortográficas; encontros vocálicos e consonantais; pontuação. Sentido próprio e
figurado das palavras. Acentuação gráfica: regras de acentuação gráfica. Sílaba,
divisão silábica, sílaba tônica. Crase. Morfologia: prefixos e sufixos; classes de
palavras e mecanismos de flexão; colocação pronominal. Sintaxe: análise sintática:
termos essenciais, integrantes e acessórios da oração; período simples e composto;
orações coordenadas e subordinadas; regência verbal e nominal, concordância
verbal e nominal.
Conteúdos Específicos: A Terra e O Universo: A Origem do Universo ( Teorias
sobre ); A Origem da Terra ( Teorias Sobre ); O Sistema Solar. Biologia: Citologia e
Histologia; Genética; Embriologia; Anatomia e Fisiologia; Taxonomia; Evolução.
Programa de Saúde: Noções de Higiene; Principais Doenças Endêmicas dos
Subdesenvolvimentos. Ecologia: Conceitos Básicos em Ecologia; Estudos de
População; Relação entre Ambiente e Seres Vivos e desses entre si; Estudos de
Comunidade ou Biocenose; Energia e Matéria no Ecossistema; Efeitos da
Degradação Ambiental. Química: Estrutura do Átomo; Tabela Periódica; Ligações
Químicas e Geometria Molecular; Reações Químicas; Funções Químicas; Cálculos
Químicos; Soluções; Química Orgânica Química Descritiva. Física: Mecânica;
Termologia; Ótica; Eletricidade.

Cargo: Professor II – Educação Física
Escolaridade: Nível Superior com habilitação específica para o cargo.
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Atribuições típicas: Elaborar o plano de aulas, de acordo com o currículo escolar;
Aplicar e corrigir provas; Cumprir o programa estabelecido; Preencher as fichas
individuais, boletins e folhas de programação de alunos; Confeccionar materiais
didáticos, tais como cartazes e murais; Desenvolver atividades recreativas e
culturais bem como aquelas com a educação física e artística; Auxiliar no controle e
distribuição da merenda escolar; Avaliar o potencial e o desenvolvimento de cada
aluno, tomando ou propondo as iniciativas necessárias para que aja o máximo de
aproveitamento e o mínimo de evasão escolar; comunicar aos responsáveis pelos
serviços de supervisão escolar e de orientação pedagógica os casos de que
precisem de acompanhamento especial; Participar de reuniões junto ao órgão
municipal de educação; Promover reuniões com os pais ou responsáveis pelos
alunos; Organizar as festividades da escola e promover campanhas para auxílio a
crianças carentes, de acordo com orientações recebidas; Zelar pela segurança e
pela integridade física dos alunos durante a o horário de escolar ou em passeios
organizados pela escola; Prestar os primeiros socorros em caso de acidentes,
providenciando de imediato, se necessário, a assistência médica adequada;
Incentivar aos alunos a adoção de hábitos de higiene e saúde; Participar das
campanhas de vacinação, bem como comunicar ao órgão Municipal de Saúde o
surgimento de doenças contagiosas; Realizar serviços de apoio nas bibliotecas
escolares; Executar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia: orientações
ortográficas; encontros vocálicos e consonantais; pontuação. Sentido próprio e
figurado das palavras. Acentuação gráfica: regras de acentuação gráfica. Sílaba,
divisão silábica, sílaba tônica. Crase. Morfologia: prefixos e sufixos; classes de
palavras e mecanismos de flexão; colocação pronominal. Sintaxe: análise sintática:
termos essenciais, integrantes e acessórios da oração; período simples e composto;
orações coordenadas e subordinadas; regência verbal e nominal, concordância
verbal e nominal.
Conhecimentos Específicos: Dimensões históricas da Educação Física; A
Educação Física no currículo da Educação Básica: significados e possibilidades; As
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diferentes tendências pedagógicas da Educação Física na escola; Os objetivos,
conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física escolar; Esporte e jogos na
escola:

competição,

cooperação

e

transformação

didático

–

pedagógica;

Crescimento e desenvolvimento motor; O corpo e suas implicações na Educação
Física; A educação física, os jogos e as vertentes do esporte; As teorias dos jogos
e as atividades pré-desportivas; Aspectos sócio-culturais do esporte; As atividades
físicas, o exercício e a saúde no contexto da educação física; As finalidades e os
objetivos da educação física escolar; A crise atual e as contradições da educação
física; As novas tendências no ensino da educação física.

Cargo: Professor II - Geografia
Escolaridade: Nível Superior com habilitação específica para o cargo.
Atribuições típicas: Elaborar o plano de aulas, de acordo com o currículo escolar;
Aplicar e corrigir provas; Cumprir o programa estabelecido; Preencher as fichas
individuais, boletins e folhas de programação de alunos; Confeccionar materiais
didáticos, tais como cartazes e murais; Desenvolver atividades recreativas e
culturais bem como aquelas com a educação física e artística; Auxiliar no controle e
distribuição da merenda escolar; Avaliar o potencial e o desenvolvimento de cada
aluno, tomando ou propondo as iniciativas necessárias para que aja o máximo de
aproveitamento e o mínimo de evasão escolar; comunicar aos responsáveis pelos
serviços de supervisão escolar e de orientação pedagógica os casos de que
precisem de acompanhamento especial; Participar de reuniões junto ao órgão
municipal de educação; Promover reuniões com os pais ou responsáveis pelos
alunos; Organizar as festividades da escola e promover campanhas para auxílio a
crianças carentes, de acordo com orientações recebidas; Zelar pela segurança e
pela integridade física dos alunos durante a o horário de escolar ou em passeios
organizados pela escola; Prestar os primeiros socorros em caso de acidentes,
providenciando de imediato, se necessário, a assistência médica adequada;
Incentivar aos alunos a adoção de hábitos de higiene e saúde; Participar das
campanhas de vacinação, bem como comunicar ao órgão Municipal de Saúde o
surgimento de doenças contagiosas; Realizar serviços de apoio nas bibliotecas
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escolares; Executar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia: orientações
ortográficas; encontros vocálicos e consonantais; pontuação. Sentido próprio e
figurado das palavras. Acentuação gráfica: regras de acentuação gráfica. Sílaba,
divisão silábica, sílaba tônica. Crase. Morfologia: prefixos e sufixos; classes de
palavras e mecanismos de flexão; colocação pronominal. Sintaxe: análise sintática:
termos essenciais, integrantes e acessórios da oração; período simples e composto;
orações coordenadas e subordinadas; regência verbal e nominal, concordância
verbal e nominal.
Conteúdos Específicos: Geografia geral: métodos e tendências do pensamento e
da abordagem da ciência geográfica. As relações em sociedade X natureza no
mundo contemporâneo: a inter-relação entre a organização do espaço social e da
dinâmica natural, a questão ambiental na produção do espaço. A produção do
espaço geográfico: as práticas econômicas e o espaço geográfico, países
desenvolvidos e não-desenvolvidos, relações comerciais e financeiras, os conflitos
mundiais na produção do espaço geográfico. A produção do espaço urbano e
industrial: processo de urbanização – implicações na organização do espaço
geográfico. A produção do espaço agrário: as estruturas agrárias – implicações na
organização do espaço geográfico. Aspectos da população mundial: crescimento
demográfico, distribuição e estrutura da população, dificuldades atuais. Fontes
energéticas e industriais no mundo atual. Geografia do Brasil: posição internacional,
estrutura geológica e relevo, quadro climático-botânico, população e problemas
atuais; o processo de urbanização do Brasil – implicações na organização do
espaço geográfico. Os grandes conjuntos regionais brasileiros: Centro-Sul,
Nordeste e Amazônia: o processo de industrialização – a produção no espaço
urbano-rural e suas interações, a questão da terra, o problema do abastecimento,
os problemas urbanos e rurais, a realidade social nordestina. Atualidades.
Cargo: Professor II - História
Escolaridade: Nível Superior com habilitação específica para o cargo.
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Atribuições típicas: Elaborar o plano de aulas, de acordo com o currículo escolar;
Aplicar e corrigir provas; Cumprir o programa estabelecido; Preencher as fichas
individuais, boletins e folhas de programação de alunos; Confeccionar materiais
didáticos, tais como cartazes e murais; Desenvolver atividades recreativas e
culturais bem como aquelas com a educação física e artística; Auxiliar no controle e
distribuição da merenda escolar; Avaliar o potencial e o desenvolvimento de cada
aluno, tomando ou propondo as iniciativas necessárias para que aja o máximo de
aproveitamento e o mínimo de evasão escolar; comunicar aos responsáveis pelos
serviços de supervisão escolar e de orientação pedagógica os casos de que
precisem de acompanhamento especial; Participar de reuniões junto ao órgão
municipal de educação; Promover reuniões com os pais ou responsáveis pelos
alunos; Organizar as festividades da escola e promover campanhas para auxílio a
crianças carentes, de acordo com orientações recebidas; Zelar pela segurança e
pela integridade física dos alunos durante a o horário de escolar ou em passeios
organizados pela escola; Prestar os primeiros socorros em caso de acidentes,
providenciando de imediato, se necessário, a assistência médica adequada;
Incentivar aos alunos a adoção de hábitos de higiene e saúde; Participar das
campanhas de vacinação, bem como comunicar ao órgão Municipal de Saúde o
surgimento de doenças contagiosas; Realizar serviços de apoio nas bibliotecas
escolares; Executar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia: orientações
ortográficas; encontros vocálicos e consonantais; pontuação. Sentido próprio e
figurado das palavras. Acentuação gráfica: regras de acentuação gráfica. Sílaba,
divisão silábica, sílaba tônica. Crase. Morfologia: prefixos e sufixos; classes de
palavras e mecanismos de flexão; colocação pronominal. Sintaxe: análise sintática:
termos essenciais, integrantes e acessórios da oração; período simples e composto;
orações coordenadas e subordinadas; regência verbal e nominal, concordância
verbal e nominal.
Conteúdos Específicos:

Teoria e metodologia. Conceituação e periodização.

Principais tendências historiográficas. A origem do Homem.Antigüidade Oriental e
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Antigüidade Ocidental (Grécia e Roma). O Cristianismo. A crise do Império Romano
e os Reinos Bárbaros. O Feudalismo. O Império Bizantino. A sociedade árabe:
origem e expansão do islamismo. As transformações do feudalismo e a transição
para o capitalismo. Formação dos Estados Nacionais europeus: a Monarquia
Absoluta e o Mercantilismo. O Renascimento. As Reformas Religiosas do século
XVI. A expansão comercial e marítima européia. As sociedades Ameríndias. A
conquista européia da América: processos e conseqüências. O Antigo Regime e o
Antigo Sistema Colonial: relações e crise. Brasil Colonial: aspectos econômicos,
políticos, sociais e culturais. O Iluminismo e a difusão das idéias liberais. A
Revolução Inglesa do século XVII e a Revolução Industrial do século XVIII capitalismo industrial e liberal. O processo de independência dos Estados Unidos
da América. A Revolução Francesa. O Império Napoleônico, o Congresso de Viena
e a Santa Aliança. O processo de independência das colônias americanas. O
processo de independência do Brasil e a formação do Estado Monárquico(18081840). As revoluções liberais e os nacionalismos europeus do século XIX. O
movimento operário e suas ideologias. A sociedade brasileira no século XIX:
permanências e transformações(1840-1889). A sociedade norte-americana no
século XIX: da Guerra de Secessão à expansão imperialista. As sociedades latinoamericanas no século XIX. As transformações do capitalismo: o capitalismo
monopolista e financeiro e a expansão imperialista. O advento da República no
Brasil e a República Oligárquica(1889-1930). A África e a Ásia nos séculos XIX e
XX: neocolonialismo e descolonização. As crises internacionais e a I Guerra
Mundial. A Revolução Russa de 1917 e a formação da URSS. Os movimentos
sociais e políticos no Brasil até 1930. A crise das democracias liberais, a crise de
1929 e a ascensão do nazi-fascismo. O Movimento de 1930 e o Estado Novo no
Brasil. A II Guerra Mundial e a Reconstrução da Europa. * A redemocratização do
Brasil. A República brasileira de 1945 a 1964: aspectos econômicos, políticos,
sociais e culturais. As Artes e a Cultura - 1914-1990. A "Guerra Fria": capitalismo x
socialismo. Revoluções do século XX: mexicana, cubana e chinesa. O golpe militar
de 1964 no Brasil e o regime militar (1964-1984). A sociedade brasileira atual:
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mudanças e continuidades. A desintegração da URSS e a crise do Leste europeu.
O novo contexto internacional: globalização e regionalização.

Cargo: Professor II – Língua Portuguesa
Escolaridade: Nível Superior com habilitação específica para o cargo.
Atribuições típicas: Elaborar o plano de aulas, de acordo com o currículo escolar;
Aplicar e corrigir provas; Cumprir o programa estabelecido; Preencher as fichas
individuais, boletins e folhas de programação de alunos; Confeccionar materiais
didáticos, tais como cartazes e murais; Desenvolver atividades recreativas e
culturais bem como aquelas com a educação física e artística; Auxiliar no controle e
distribuição da merenda escolar; Avaliar o potencial e o desenvolvimento de cada
aluno, tomando ou propondo as iniciativas necessárias para que aja o máximo de
aproveitamento e o mínimo de evasão escolar; comunicar aos responsáveis pelos
serviços de supervisão escolar e de orientação pedagógica os casos de que
precisem de acompanhamento especial; Participar de reuniões junto ao órgão
municipal de educação; Promover reuniões com os pais ou responsáveis pelos
alunos; Organizar as festividades da escola e promover campanhas para auxílio a
crianças carentes, de acordo com orientações recebidas; Zelar pela segurança e
pela integridade física dos alunos durante a o horário de escolar ou em passeios
organizados pela escola; Prestar os primeiros socorros em caso de acidentes,
providenciando de imediato, se necessário, a assistência médica adequada;
Incentivar aos alunos a adoção de hábitos de higiene e saúde; Participar das
campanhas de vacinação, bem como comunicar ao órgão Municipal de Saúde o
surgimento de doenças contagiosas; Realizar serviços de apoio nas bibliotecas
escolares; Executar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
Conteúdos Específicos: Noções de cultura, arte e literatura. O texto literário e o
não-literário. Aspectos básicos do texto literário: denotação e conotação; principais
recursos expressivos. Gêneros literários: lírico, narrativo/épico, dramático. Principais
aspectos da versificação. Elementos estruturais da narrativa. Formas narrativas:
crônica, conto e romance. Periodização literária brasileira: Quinhentismo, Barroco,
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Arcadismo,

Romantismo,

Realismo/Naturalismo,

Parnasianismo,

Simbolismo,

Modernismo. Texto: condições de leitura e produção textual: a enunciação. Coesão
e coerência textuais. Intertextualidade. Tipologia textual. Modos de organização do
discurso: narrativo, descritivo e dissertativo/argumentativo. Semântica: sinonímia,
antonímia, homonímia, paronímia, polissemia. Sistema fonológico do português.
Sistema ortográfico vigente. Morfossintaxe: classes de palavras. Formação de
palavras. Morfologia nominal. Morfologia verbal. Morfologia pronominal. Processos
sintáticos: subordinação e coordenação. Constituintes da oração e orações no
período.

Frase

e

discurso.

Valores

semântico-sintáticos

dos

conectivos.

Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação dos termos
na frase. Emprego do acento da crase. Acentuação gráfica. Normas de pontuação.

Cargo: Professor II - Matemática
Escolaridade: Nível Superior com habilitação específica para o cargo.
Atribuições típicas: Elaborar o plano de aulas, de acordo com o currículo escolar;
Aplicar e corrigir provas; Cumprir o programa estabelecido; Preencher as fichas
individuais, boletins e folhas de programação de alunos; Confeccionar materiais
didáticos, tais como cartazes e murais; Desenvolver atividades recreativas e
culturais bem como aquelas com a educação física e artística; Auxiliar no controle e
distribuição da merenda escolar; Avaliar o potencial e o desenvolvimento de cada
aluno, tomando ou propondo as iniciativas necessárias para que aja o máximo de
aproveitamento e o mínimo de evasão escolar; comunicar aos responsáveis pelos
serviços de supervisão escolar e de orientação pedagógica os casos de que
precisem de acompanhamento especial; Participar de reuniões junto ao órgão
municipal de educação; Promover reuniões com os pais ou responsáveis pelos
alunos; Organizar as festividades da escola e promover campanhas para auxílio a
crianças carentes, de acordo com orientações recebidas; Zelar pela segurança e
pela integridade física dos alunos durante a o horário de escolar ou em passeios
organizados pela escola; Prestar os primeiros socorros em caso de acidentes,
providenciando de imediato, se necessário, a assistência médica adequada;
Incentivar aos alunos a adoção de hábitos de higiene e saúde; Participar das
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campanhas de vacinação, bem como comunicar ao órgão Municipal de Saúde o
surgimento de doenças contagiosas; Realizar serviços de apoio nas bibliotecas
escolares; Executar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia: orientações
ortográficas; encontros vocálicos e consonantais; pontuação. Sentido próprio e
figurado das palavras. Acentuação gráfica: regras de acentuação gráfica. Sílaba,
divisão silábica, sílaba tônica. Crase. Morfologia: prefixos e sufixos; classes de
palavras e mecanismos de flexão; colocação pronominal. Sintaxe: análise sintática:
termos essenciais, integrantes e acessórios da oração; período simples e composto;
orações coordenadas e subordinadas; regência verbal e nominal, concordância
verbal e nominal.
Conteúdos Específicos: Números e Operações: sistemas de numeração; base do
sistema de numeração, notação polinomial do número, sistemas decimal e não
decimais, valor posicional; conjuntos numéricos - naturais (N), inteiros (Z), racionais
(Q) e reais (R); conceito, operações, propriedades, representações na reta e
intervalos; módulo de um número; divisibilidade - algoritmo de Euclides, múltiplos e
divisores, números primos, decomposição de um número em fatores primos;
proporcionalidade - conceito, razão, proporção, porcentagem e juros; contagem princípio, seqüências numéricas, raciocínio combinatório. Geometria e Medida:
figuras planas e espaciais - visualização, planificação, propriedades, simetria,
congruência e semelhança; semelhança de triângulos; polígonos e poliedros;
circunferência e círculo; comprimento, área e volume e suas medidas; ângulos ângulos internos de polígonos e sua soma; retas paralelas e perpendiculares;
ângulos complementares, suplementares e replementares; relações angulares em
retas paralelas cortadas por transversal; relações métricas no triângulo retângulo;
trigonometria no triângulo retângulo. Tratamento da Informação: probabilidade:
possibilidades e probabilidade de ocorrência de um fato; organização e
interpretação de dados em tabelas e gráficos. A Álgebra: linguagem algébrica;
cálculos algébricos, polinômios, fatoração; equações do 1º e do 2º graus; sistemas
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de equações: resolução algébrica e gráfica; funções - conceito e representações;
funções do 1º e 2º graus; representação gráfica.
Cargo: Professor II - Matemática
Escolaridade: Nível Superior com habilitação específica para o cargo.
Atribuições típicas: Elaborar o plano de aulas, de acordo com o currículo escolar;
Aplicar e corrigir provas; Cumprir o programa estabelecido; Preencher as fichas
individuais, boletins e folhas de programação de alunos; Confeccionar materiais
didáticos, tais como cartazes e murais; Desenvolver atividades recreativas e
culturais bem como aquelas com a educação física e artística; Auxiliar no controle e
distribuição da merenda escolar; Avaliar o potencial e o desenvolvimento de cada
aluno, tomando ou propondo as iniciativas necessárias para que aja o máximo de
aproveitamento e o mínimo de evasão escolar; comunicar aos responsáveis pelos
serviços de supervisão escolar e de orientação pedagógica os casos de que
precisem de acompanhamento especial; Participar de reuniões junto ao órgão
municipal de educação; Promover reuniões com os pais ou responsáveis pelos
alunos; Organizar as festividades da escola e promover campanhas para auxílio a
crianças carentes, de acordo com orientações recebidas; Zelar pela segurança e
pela integridade física dos alunos durante a o horário de escolar ou em passeios
organizados pela escola; Prestar os primeiros socorros em caso de acidentes,
providenciando de imediato, se necessário, a assistência médica adequada;
Incentivar aos alunos a adoção de hábitos de higiene e saúde; Participar das
campanhas de vacinação, bem como comunicar ao órgão Municipal de Saúde o
surgimento de doenças contagiosas; Realizar serviços de apoio nas bibliotecas
escolares; Executar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia: orientações
ortográficas; encontros vocálicos e consonantais; pontuação. Sentido próprio e
figurado das palavras. Acentuação gráfica: regras de acentuação gráfica. Sílaba,
divisão silábica, sílaba tônica. Crase. Morfologia: prefixos e sufixos; classes de
palavras e mecanismos de flexão; colocação pronominal. Sintaxe: análise sintática:
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termos essenciais, integrantes e acessórios da oração; período simples e composto;
orações coordenadas e subordinadas; regência verbal e nominal, concordância
verbal e nominal.
Conteúdos Específicos: Números e Operações: sistemas de numeração; base do
sistema de numeração, notação polinomial do número, sistemas decimal e não
decimais, valor posicional; conjuntos numéricos - naturais (N), inteiros (Z), racionais
(Q) e reais (R); conceito, operações, propriedades, representações na reta e
intervalos; módulo de um número; divisibilidade - algoritmo de Euclides, múltiplos e
divisores, números primos, decomposição de um número em fatores primos;
proporcionalidade - conceito, razão, proporção, porcentagem e juros; contagem princípio, seqüências numéricas, raciocínio combinatório. Geometria e Medida:
figuras planas e espaciais - visualização, planificação, propriedades, simetria,
congruência e semelhança; semelhança de triângulos; polígonos e poliedros;
circunferência e círculo; comprimento, área e volume e suas medidas; ângulos ângulos internos de polígonos e sua soma; retas paralelas e perpendiculares;
ângulos complementares, suplementares e replementares; relações angulares em
retas paralelas cortadas por transversal; relações métricas no triângulo retângulo;
trigonometria no triângulo retângulo. Tratamento da Informação: probabilidade:
possibilidades e probabilidade de ocorrência de um fato; organização e
interpretação de dados em tabelas e gráficos. A Álgebra: linguagem algébrica;
cálculos algébricos, polinômios, fatoração; equações do 1º e do 2º graus; sistemas
de equações: resolução algébrica e gráfica; funções - conceito e representações;
funções do 1º e 2º graus; representação gráfica.

Cargo: Supervisor Escolar
Escolaridade: Nível superior completo com habilitação específica para o cargo,
conforme art. 64 da LDB (Lei 9394/96).
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Atribuições típicas: Planejar, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar as
atividades pedagógicas, visando à promoção de melhor qualidade no processo
ensino- aprendizagem; propor e implementar políticas educacionais específicas
para educação infantil e para fundamental; definir em conjunto com a equipe escolar
o projeto político-pedagógico da escola; coordenar e/ou executar as deliberações
coletivas do Conselho de Escola , respeitadas as diretrizes educacionais da
Secretaria de Educação e a legislação em vigor; promover ações conjuntas como
outros órgãos e comunidades, de forma a possibilitar o aperfeiçoamento de trabalho
na rede escolar; promover a integração Escola x Família x Comunidade, visando à
criação de condições favoráveis de participação no processo ensino –
aprendizagem; trabalhar junto com todos os profissionais da área de educação
numa perspectiva coletiva e de coordenação pedagógica do processo educativo
desenvolvido na unidade escolar; participar do processo de avaliação escolar e
recuperação de alunos analisando coletivamente as causas do aproveitamento não
satisfatório e propor medidas para superá-las; orientar o corpo docente e técnico no
desenvolvimento

de

suas

competências

profissionais,

assessorando

pedagogicamente e incentivando o espírito de equipe; desenvolver estudos e
pesquisas na área educacional com vista á melhoria no processo ensino
aprendizagem; coordenar a elaboração de forma coletiva de planos, planos de
cursos, visando à melhoria do processo ensino – aprendizagem coordenando e
avaliando a sua execução; elaborar e implementar e avaliar projetos e programas
educacionais voltados para a melhoria da qualidade do ensino; realizar estudos,
diagnósticos da realidade do sistema do ensino de modo a subsidiar a definição de
diretrizes e das políticas educacionais no município, em consonância com as
políticas e diretrizes do Estado e nacionais; desenvolver as atividades específicas
que constituem as responsabilidades das unidades administrativas da Secretaria
Municipal de Educação; desempenhar outras funções afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia: orientações
ortográficas; encontros vocálicos e consonantais; pontuação. Sentido próprio e
figurado das palavras. Acentuação gráfica: regras de acentuação gráfica. Sílaba,
divisão silábica, sílaba tônica. Crase. Morfologia: prefixos e sufixos; classes de
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palavras e mecanismos de flexão; colocação pronominal. Sintaxe: análise sintática:
termos essenciais, integrantes e acessórios da oração; período simples e composto;
orações coordenadas e subordinadas; regência verbal e nominal, concordância
verbal e nominal.
Conhecimentos Específicos: A especificidade da função supervisora numa
perspectiva histórica; A supervisão de ensino a serviço da garantia de educação
escolar de qualidade como direito de todos; a dimensão cooperativa e integradora
do trabalho da supervisão nos espaços intra e inter-escolares; Didática e Prática de
Ensino; Planejamento, organização curricular, estratégias pedagógicas, gestão e
avaliação nas práticas educacionais. Avaliação da aprendizagem; Impacto das
inovações tecnológicas no ensino e na aprendizagem. Liderança.

Relações

interpessoais; Educação inclusiva; Gestão Democrática e autonomia da escola,
Projeto político-pedagógico; Interdisciplinaridade e transversalidade; As tendências
pedagógicas na educação; Dinamização do processo de comunicação como fator
de gestão da ação Pedagógica; O conselho de classe no processo avaliativo; Plano
de Ensino e Plano de Aula; A relação do trabalho do supervisor com os demais
componentes da escola; Contribuições para a melhoria contínua das condições
técnicas, organizacionais e humanas do processo educacional desenvolvido nas
instituições de ensino; Pedagogia de Projetos; Educação escolar e qualidade de
ensino; A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/1996 e a
estruturação do sistema educacional brasileiro; Referencial Curricular Nacional para
Educação Infantil; Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental;
Temas Transversais; Diretrizes e fundamentos legais para a educação básica,
educação de jovens e adultos e educação especial.

Cargo: Técnico Agrícola
Escolaridade: Nível Médio Completo + Curso Profissionalizante + Reg. Órgão
Competente
Atribuições típicas: Organizar e executar os trabalhos relativos a programas de
projetos de viveiros ou cultura externas, determinados pela Prefeitura, para
promover a aplicação de novas técnicas de tratamento e cultivos gerais; Orientar os
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trabalhos executados nos viveiros, em áreas verdes do Município, pela população e
pelos participantes dos projetos, visitando à área a ser cultivada e recolhendo
amostras do solo, instruindo-os sobre técnicas adequadas de desmatamento,
balizamento, coveamento, preparo e transplante de mudas, sombreamento, poda
de formação e releamento de sombra, acompanhando o desenvolvimento do
plantio, verificando os aspectos fitossanitários, fazendo recomendações para sua
melhoria ou colhendo materiais e informações para estudos que possibilitam
recomendações mais adequadas; Auxiliar na identificação de pragas ou doenças
que afetam os plantios e viveiros, áreas verdes e cultivos externos do interesse da
Prefeitura Municipal, para fornecer subsídios que facilitam a escolha de meios de
combate ou prevenção das mesmas; Proceder a coleta de amostras de solo,
sempre que necessário, e enviá-las para análise; Orientar o balizamento de áreas
destinadas à implantação de mudas ou cultivos, medindo, fixando piquetes e
observando a distância recomendada para cada tipo de cultura; Orientar a
preparação de mudas, fornecendo sementes e recipientes apropriados, instruindo
sobre a construção de ripados, escolha da terra adequada, ressaltando as de
vantagens e sua utilização, reportando-se a resultados obtidos em outros locais, a
fim de criar condições para a introdução de práticas de cultivo, visando o melhor
aproveitamento do solo; Orientar produtores quanto à formação de capineiras,
pastagens e outras forrageiras destinadas à alimentação animal; Orientar
produtores quanto a à combinação de alimentos, propondo fórmulas adequadas a
cada tipo de criação animal; Orientar produtores quanto às condições ideais de
armazenamento e/ou estocagem de produtos agropecuários, levando em
consideração a localização e os aspectos físicos de galpões, salas de depósitos,
para garantir a qualidade dos mesmos, bem como evitar perdas; Executar outras
atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e
diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas,
parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê
/ por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ). Classificação das
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palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos
e possessivos. Estrutura das palavras – elementos mórficos. Processo de formação
das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa,
passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e
predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto –
Coordenação,

subordinação,

orações

reduzidas,

orações

intercaladas

ou

interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de
regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras.
Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal.
Produção de sons da fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado
das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem.
Funções da linguagem. Versificação. Literatura.
Conteúdos de Matemática: Conceito de número e algarismo. Números reais.
Números complexos. Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção.
Regra de três simples e composta. Potenciação e radiciação. Operações com
frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° grau. Expressões
algébricas. Equações de 2° grau. Equações envolvend o frações algébricas. Relação
entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e
ponderada. Produtos notáveis. Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo
Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e geométricas). Juros simples e
composto.

Análise

combinatória.

Probabilidade

Trigonometria.

Funções

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre
ponto, reta e circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos
geométricos. Cálculo de áreas e volumes. Raciocínio Lógico.
Conteúdos Específicos: Reprodução animal: anatomia do aparelho genital
masculino e feminino dos animais de produção; os ciclos sexuais nos animais de
produção,

hormônios

da

reprodução,

ovulação,

cobertura

e

fecundação,

sincronização do cio; inseminação artificial, técnicas nas espécies e produção,
vantagens, desvantagens e inconvenientes, escolha de reprodutores: principais
distúrbios que afetam a reprodução. Sanidade animal: principais doenças que
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acometem os animais de granjas e fazendas, identificação, conseqüências sobre a
produção, medidas de prevenção e execução de tratamento determinado por
médico veterinário. Produção animal: bovinocultura de leite, bovinocultura de corte,
avicultura, equideocultura, suinocultura, caprinocultura, cunicultura e apicultura;
criação e manejo; alimentação e instalações; planejamento pecuário. Produção
vegetal: solos – tipos de solos, fertilidade, adubação, irrigação e drenagem,
correções, preparo e cultivo do solo; principais cultivos desenvolvidos no Estado do
Rio de Janeiro – época de plantio, produção, colheita e armazenagem;
mecanização agrícola; agroquímicos – usos, toxicologia – prevenção e controle;
bioclimatologia, ecologia, conservação de recursos naturais; formação de
pastagens. Principais cultivos desenvolvidos no Estado do Rio de Janeiro: época de
plantio, produção, colheita e armazenagem; mecanização agrícola; agroquímicosusos, toxicologia-prevenção e controle; bioclimatologia, ecologia, conservação de
recursos naturais; formação de pastagens.
Conhecimentos de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Sistemas
operacionais: Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos,
comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de segurança. Word:
conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações, ajuda (help),
comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), editores de texto,
planilhas eletrônicas. Excel: conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas
e recursos básicos e avançados para criar e manipular planilhas e gráficos;
Conceitos e serviços relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point:
configurações, tipos de apresentações, formatações.
Cargo: Técnico de Segurança do Trabalho
Escolaridade: Ensino Médio Completo + Curso Profissionalizante + Reg. Órgão
Competente
Atribuições típicas: Inspecionar as áreas, instalações e equipamentos da
Prefeitura, observando as condições de segurança, inclusive as exigências legais
próprias, para identificar riscos de acidente; Recomendar, fiscalizar e controlar a
distribuição e utilização dos equipamentos de proteção de acidentes; Investigar e
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analisar acidentes para identificar suas causas e propor a adoção das providências
cabíveis; Vistoriar pontos de combate a incêndio, recomendando a manutenção,
substituição e modificação dos equipamentos, a fim de mantê-los em condições de
utilização; Realizar levantamento de áreas insalubres e de periculosidade,
recomendando as providências necessárias; Manter controle estatístico dos
acidentes de trabalho ocorridos com os servidores municipais; Zelar pelo estado de
conservação e manutenção dos equipamentos e instrumentos sob sua guarda;
Manter relacionamento cortês e cooperativo com todos os companheiros de seu
local de trabalho e com o público em geral; Executar outras atribuições afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e
diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas,
parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê
/ por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ). Classificação das
palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos
e possessivos. Estrutura das palavras – elementos mórficos. Processo de formação
das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa,
passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e
predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto –
Coordenação,

subordinação,

orações

reduzidas,

orações

intercaladas

ou

interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de
regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras.
Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal.
Produção de sons da fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado
das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem.
Funções da linguagem. Versificação. Literatura.
Conteúdos de Matemática: Conceito de número e algarismo. Números reais.
Números complexos. Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção.
Regra de três simples e composta. Potenciação e radiciação. Operações com
frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° grau. Expressões
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algébricas. Equações de 2° grau. Equações envolvend o frações algébricas. Relação
entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e
ponderada. Produtos notáveis. Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo
Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e geométricas). Juros simples e
composto.

Análise

combinatória.

Probabilidade

Trigonometria.

Funções

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre
ponto, reta e circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos
geométricos. Cálculo de áreas e volumes. Raciocínio Lógico.
Conteúdos

Específicos:

Acidente

do

Trabalho:

Conceitos,

causas

e

conseqüências do acidente do trabalho; Estatísticas de acidentes do trabalho.
Ações educativas de segurança e saúde. Administração de Segurança.Ambiente:
iluminação e cores, efeitos fisiológicos da iluminação. Análise preliminar de risco:
Riscos químicos, físicos e Biológicos. Antecedentes históricos de seguranças do
trabalho. Aplicações da antropometria: o assento de trabalho, mobiliário de trabalho,
arranjo físico e postos de trabalho informatizados. Atividades Educativas de
Segurança no Trabalho: Determinação de causas de acidentes. Bio-segurança:
esterilização, laboratórios de contenção, gestão de resíduos e biotérios e
preparação para uso de equipamentos de proteção. Conhecimento sobre a
legislação de regulamenta a profissão de técnico industrial de nível médio. Doenças
profissionais e doenças do trabalho. Ergonomia: Levantamento e transporte de
cargas.

Fatores Humanos no trabalho. Garantias do empregador e deveres do

trabalhador. Higiene do Trabalho: conceitos, definições e classificação dos riscos
ambientais. Implementação de ações preventivas e corretivas. Instrumentos e
técnicas aplicadas na medição dos riscos ambientais.Medidas de controle: EPIs e
EPCs. Metodologia para investigação de acidentes. Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho. Normas da ABNT (NBR 5410), DIN e outras voltadas para a
execução de instalações elétricas. Organização do trabalho. Parâmetros e índices
utilizados nas avaliações dos riscos. Política de saúde e segurança do trabalho.
Prevenção de Perdas: Antecedentes históricos, Técnicas de incidentes críticos e
sistemas; Avaliação de prevenção e controle de perdas; Estudo das estimativas de
perdas. Procedimentos e normas de sistemas de segurança. Programa de
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Prevenção de Riscos Ambientais: conceitos, classificação, identificação e avaliação
dos agentes de risco ambientais; Medidas preventivas e de controle dos agentes de
risco. Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios; Tecnologia e prevenção de
combates a Sinistros: Química do fogo; Agentes extintores; Método de Combate a
incêndios; Plano de Emergência; Equipamentos fixos e móveis de combate a
incêndios: tipos, inspeção, manutenção e recarga; Sistemas e equipamentos de
alarme e detecção e proteção contra incêndio; Instruções gerais em emergências e
Brigadas de incêndio.
Conhecimentos de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Sistemas
operacionais: Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos,
comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de segurança. Word:
conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações, ajuda (help),
comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), editores de texto,
planilhas eletrônicas. Excel: conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas
e recursos básicos e avançados para criar e manipular planilhas e gráficos;
Conceitos e serviços relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point:
configurações, tipos de apresentações, formatações.
Cargo: Técnico em Contabilidade
Escolaridade: Ensino Médio Completo + Curso Profissionalizante + Reg. Órgão
Competente
Atribuições típicas: Organizar os serviços de contabilidade da Prefeitura, traçando
o plano de contas, o sistema de livros e documentos e o método de escrituração,
para possibilitar o controle contábil e orçamentário; Coordenar a análise e a
classificação contábil dos documentos comprobatórios das operações realizadas,
de natureza orçamentária ou não, de acordo com o plano de contas da Prefeitura;
Acompanha a execução orçamentária das diversas unidades da Prefeitura,
examinando empenhos de despesas em face de existência do saldo de dotações;
Proceder a análise econômica-financeira e patrimonial da Prefeitura; Orientar os
trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo saldos, localizando e
retificando totais ou parciais da situação patrimonial econômica e financeira da
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Prefeitura; Coordenar e elaboração de balanços, balancetes, mapas e outros
demonstrativos financeiros consolidados da Prefeitura; Informar processos, dentro
de sua área de atuação, e sugerir métodos e procedimentos que visem a melhor
coordenação dos serviços contábeis; Estudar e implantar controles que auxiliem os
trabalhos de auditorias interna e externa; Organizar relatórios sobre a situação
econômica, financeira e patrimonial da Prefeitura transcrevendo dados e emitindo
parecer; Supervisionar o arquivamento de documentos contábeis; Orientar e treinar
os serviços que auxiliem na execução de tarefas da classe; Zelar pelo estado de
conservação e manutenção dos equipamentos e instrumentos sob sua guarda;
Manter relacionamento cortês e cooperativo com todos os companheiros de local de
trabalho e com o público em geral; Executar outras atribuições compatíveis com sua
especialização profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e
diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas,
parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê
/ por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ). Classificação das
palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos
e possessivos. Estrutura das palavras – elementos mórficos. Processo de formação
das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa,
passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e
predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto –
Coordenação,

subordinação,

orações

reduzidas,

orações

intercaladas

ou

interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de
regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras.
Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal.
Produção de sons da fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado
das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem.
Funções da linguagem. Versificação. Literatura.
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Conteúdos de Matemática: Conceito de número e algarismo. Números reais.
Números complexos. Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção.
Regra de três simples e composta. Potenciação e radiciação. Operações com
frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° grau. Expressões
algébricas. Equações de 2° grau. Equações envolvend o frações algébricas. Relação
entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e
ponderada. Produtos notáveis. Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo
Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e geométricas). Juros simples e
composto.

Análise

combinatória.

Probabilidade

Trigonometria.

Funções

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre
ponto, reta e circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos
geométricos. Cálculo de áreas e volumes. Raciocínio Lógico.
Conteúdos Específicos: Contabilidade Geral: Princípios Fundamentais de
Contabilidade; Plano de Contas; Livros e Documentos Contábeis; Classificações e
Registros Contábeis; Operações com Mercadorias; Avaliação de Investimentos
Temporários e Permanentes; Avaliação e Registro do Ativo Imobilizado e Diferido;
Encerramento de Exercício e Apuração de Resultado; Provisão para Imposto de
Renda; Destinação do Resultado; Demonstrações Contábeis. Contabilidade
Pública: Conceito de Orçamento Público; Tipos de Orçamentos; Princípios
Orçamentários; Elaboração e aprovação do orçamento; Créditos Orçamentários e
Adicionais; Execução Orçamentária; Receita Pública e seus Estágios; Despesa
Pública e seus Estágios; Classificação Institucional, Funcional e Programática;
Plano de Contas da Administração Pública; Operações Típicas da Administração
Pública; Patrimônio da Entidade Pública; Balanços Públicos e Demonstração das
Variações Patrimoniais; Prestação de Contas; Controle Interno e Externo; Lei de
Responsabilidade Fiscal; Lei 4.320/64; Noções básicas de Direito Administrativo.
Conhecimentos de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Sistemas
operacionais: Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos,
comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de segurança. Word:
conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações, ajuda (help),
comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), editores de texto,
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planilhas eletrônicas. Excel: conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas
e recursos básicos e avançados para criar e manipular planilhas e gráficos;
Conceitos e serviços relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point:
configurações, tipos de apresentações, formatações.
Cargo: Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem PSF e Técnico em
Enfermagem CAPS
Escolaridade: Ensino Médio completo + Curso Profissionalizante + Reg. Órgão
Competente
Atribuições típicas: Prestar, sob orientação do enfermeiro, serviços técnicos de
enfermagem, ministrando medicamentos aos pacientes; Efetuar coleta de material
dos pacientes para realização de exames, conforme determinação médica ou rotina
de programas de saúde; Controlar sinais vitais dos pacientes, utilizando aparelhos
de ausculta e pressão; Efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e
materiais adequados, segundo orientação médica ou de enfermagem; Orientar os
pacientes em assuntos de sua competência; Preparar e esterilizar material,
instrumental, ambiente e equipamentos para realização de exames, tratamentos e
intervenções cirúrgicas; Aplicar injeções intramusculares e intravenosas entre
outras, segundo prescrição médica; Organizar os consultórios médicos de acordo
com a especialidade a qual se destinam, promovendo-os com os respectivos
materiais e instrumentais pertinentes; Auxiliar o médico em pequenas cirurgias,
observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme
instruções recebidas; Auxiliar na coleta e análise de dados sanitários da
comunidade para o estabelecimento de programas de educação sanitária; Proceder
a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação,
investigações, bem como auxiliar na promoção de saúde de grupos prioritários;
Participar de programas educativos de saúde que visam motivar e desenvolver
atitudes e hábitos sadios em grupos específicos da comunidade (crianças,
gestantes e outros); Aplicar vacinas e injeções em crianças e adultos; Preencher
mapas estatísticos, totalizando atendimentos e procedimentos executados, para
possibilitar controle periódico de prestação dos serviços executados pela unidade;
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Participar de campanhas de vacinação; Controlar o consumo de medicamentos e
materiais de consumo em ambulatórios, verificando nível de estoque para,
oportunamente, solicitar ressuprimento; Auxiliar no atendimento à população em
programas de emergência; Supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos
recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; Manter o
local de trabalho limpo e arrumado; Auxiliar os enfermeiros em suas atribuições não
privativas; Controlar o crescimento e desenvolvimento de crianças, anotando pesos
e medidas em ficha própria para entregar ao médico ou enfermeiro; Zelar pelo
estado de conservação e manutenção dos equipamentos sob sua guarda; Manter
relacionamento cortês e cooperativo com todos os companheiros de seu local de
trabalho e com o público em geral; Executar outras atribuições compatíveis com sua
especialização profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e
diminutivos. Graus do substantivo e do adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas,
parônimas e homônimas. Emprego de algumas palavras (porque / por que / porquê
/ por quê - senão / se não – há / a – mau / mal – afim / a fim ). Classificação das
palavras – substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, contração, conjunção e interjeição. Pronomes pessoais, demonstrativos
e possessivos. Estrutura das palavras – elementos mórficos. Processo de formação
das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do verbo: Voz ativa,
passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da oração: Sujeito e
predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Período composto –
Coordenação,

subordinação,

orações

reduzidas,

orações

intercaladas

ou

interferentes. Regência verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de
regência. Sintaxe de colocação. Emprego de algumas classes de palavras.
Fonema. Sílaba. Acento tônico. Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal.
Produção de sons da fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado
das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem.
Funções da linguagem. Versificação. Literatura.
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Conteúdos de Matemática: Conceito de número e algarismo. Números reais.
Números complexos. Números ordinais. Números fracionários. Razão e Proporção.
Regra de três simples e composta. Potenciação e radiciação. Operações com
frações. Equação de 1° grau e sistemas de equações de 1° grau. Expressões
algébricas. Equações de 2° grau. Equações envolvend o frações algébricas. Relação
entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e
ponderada. Produtos notáveis. Porcentagem. Máximo Divisor Comum e Mínimo
Múltiplo Comum. Progressões (aritméticas e geométricas). Juros simples e
composto.

Análise

combinatória.

Probabilidade

Trigonometria.

Funções

trigonométricas. Resolução de triângulos. Poliedros. Geometria. Relação entre
ponto, reta e circunferência. Ângulos. Lugar Geométrico. Polígonos. Sólidos
geométricos. Cálculo de áreas e volumes. Raciocínio Lógico.
Conteúdos Específicos: Serviços de Enfermagem no Sistema Único de Saúde –
SUS; Técnicas Básicas do Auxiliar de Enfermagem; Sinais Vitais, Temperatura,
Pulsação, Respiração, Pressão Arterial, Procedimentos em Unidades Básicas de
Saúde; Agentes infecciosos e ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, protozoários e
artrópodes). Doenças Transmissíveis. Saneamento Básico, Ações de Vigilância
Epidemiológica, Programas de Saúde Publicas, Noções básicas na administração
de fármacos; Código de Ética e Lei do Exercício Profissional.
Conhecimentos de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Sistemas
operacionais: Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos,
comando, configurações, arquivo de lote, antivírus, cópias de segurança. Word:
conceitos básicos, navegando pelo ambiente, configurações, ajuda (help),
comandos, funções, aplicativos básicos (Acessórios e Principal), editores de texto,
planilhas eletrônicas. Excel: conceitos, configurações, comandos, funções, técnicas
e recursos básicos e avançados para criar e manipular planilhas e gráficos;
Conceitos e serviços relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point:
configurações, tipos de apresentações, formatações.
Cargo: Terapeuta Ocupacional
Escolaridade: Nível Superior + Registro no órgão competente
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Atribuições típicas: Preparar programas ocupacionais destinados a pacientes
confinados em hospitais ou outras instituições, baseando-se nos casos a serem
tratados, para propiciar a esses pacientes um atendimento terapêutico que possa
desenvolver e aproveitar seu interesse por determinados trabalhos; Planejar
trabalhos individuais ou em pequenos grupos, com os trabalhos criativos, manuais,
de mecanografia, horticultura e outros, estabelecendo as tarefas de acordo com as
prescrições médicas, para possibilitar a redução ou a cura das deficiências do
paciente, desenvolver as capacidades remanescentes e melhorar seu estado
psicológico; Orientar e supervisionar a execução de trabalhos terapêuticos,
supervisionando os pacientes na execução das tarefas prescritas, para ajudar o
desenvolvimento dos programas e apressar a reabilitação; Articular-se com
profissionais de serviço social e psicologia, para elaboração e execução de
programa de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; Atender aos
pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas
terapêuticas adequadas, para contribuir ao processo de tratamento médico;
Orientar, individualmente ou em grupo, os familiares dos pacientes, preparando-os
adequadamente para situações resultantes de enfermidades; Assistir ao servidor
com problemas referentes a readaptação ou à reabilitação profissional e social por
diminuição da capacidade, do trabalho, inclusive orientando-o sobre suas relações
empregatícias; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando
pesquisas, entrevistas, fazendo observações sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
Participar das atividades administrativas, de controle e do apoio referentes à sua
área de atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio
referente à sua área de atuação; Participar das atividades de tratamento e
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar realizando-as em serviço ou
ministrando aulas e palestras a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo
dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho
e/ou reuniões da Prefeitura e outras entidades públicos e particulares, realizando
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposição sobre situações e/ou problemas
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos
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técnicos científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de
trabalho e afetos ao município; Zelar pelo estado de conservação e manutenção
dos equipamentos e instrumentos sob sua guarda; Manter relacionamento cortês e
cooperativo com todos os companheiros de seu local de trabalho e com o público
em geral; Executar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão
silábica. Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Graus do substantivo e do
adjetivo. Palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Emprego de
algumas palavras (porque / por que / porquê / por quê - senão / se não – há / a –
mau / mal – afim / a fim ). Classificação das palavras – substantivo, artigo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, contração, conjunção e interjeição.
Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos. Estrutura das palavras.
Processo de formação das palavras. Locuções. Frase, oração e período. Vozes do
verbo: Voz ativa, passiva e reflexiva. Termos da oração. Termos essenciais da
oração: Sujeito e predicado. Termos acessórios da oração. Vocativo. Regência
verbal e nominal. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de
colocação. Emprego das classes de palavras. Fonema. Sílaba. Acento tônico.
Crase. Encontro vocálico. Encontro consonantal. Produção de sons da fala. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Funções da linguagem.
Conteúdos Específicos: Código de Ética Profissional. Compreensão crítica da
história da terapia ocupacional no Brasil. Ergoterapia e a assistência asilar.
Conceitos básicos da terapia ocupacional socioterápica. Conceitos e idéias básicas
dos modelos de terapia ocupacional que se fundamentam nas linhas psicológicas,
terapia

ocupacional

psicodinâmica

e

junguiana.

Conceitos

e

idéias

que

fundamentam a terapia ocupacional das críticas ao sistema segregativo e asilar, isto
é, das práticas de transformação institucional. A idéia do trabalho como recurso de
terapia ocupacional. Conceito de reabilitação e as propostas alternativas de atenção
à saúde da população assistida em terapia ocupacional. A problemática da
efetivação da cidadania da população assistida em terapia ocupacional, pessoas
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portadoras de deficiências e doentes mentais. Políticas de Saúde Mental e
referentes à saúde das pessoas portadoras de deficiência. Os modelos de terapia
ocupacional referentes ao atendimento às pessoas portadoras de deficiência física
e/ou sensorial (modelo neurológico e cinesiológico), bem como as abordagens
corporais globalizantes (Gerda Alexander, Noshe Faldenkrais, Petho Sandor). O
papel das unidades extra-hospitalares (U.B.S.), centro de convivência hospitais-dia
e centros de referência diante da questão da não internação do paciente
psiquiátrico e da não institucionalização da pessoa portadora de deficiência física,
sensorial e/ou mental. A ação do terapeuta ocupacional na emergência psiquiátrica,
enfermarias psiquiátricas em hospitais gerais, assim como no tratamento hospitalar
e ambulatorial de pessoas portadoras de deficiência. A atuação do terapeuta
ocupacional no atendimento a bebê de alto risco e a crianças que apresentam
retardo no desenvolvimento neuro-psicomotor. Análise crítica da reabilitação
profissional no Brasil. Análise crítica da assistência e da atuação da terapia
ocupacional no contexto da assistência às pessoas portadoras de deficiência mental
em nosso país. Análise das relações entre saúde e trabalho.

Cargo: Trabalhador
Escolaridade: 4ª Série do Ensino Fundamental (Nível Elementar)
Atribuições típicas: Abrir valas no solo, utilizando ferramentas manuais
apropriadas; Capinar e roçar terrenos, bem como quebrar pedras e pavimentos;
Limpar ralos e bueiros; Carregar e descarregar veículos, empilhando os materiais
nos locais indicados; Transportar materiais de construção móveis, equipamentos e
ferramentas, de acordo com instruções recebidas; Auxiliar no plantio, adubagem e
poda de árvores, flores e gama para conservação e ornamentação de praças,
parques e jardins; Limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e
materiais de trabalho que não exijam conhecimentos especiais; Dar mira, bater
estaca nos trabalhos topográficos; Auxiliar no nivelamento das superfícies a serem
pavimentadas e trabalhar com emulsão asfáltica; Preparar argamassa, concreto e
executar outras tarefas auxiliares de obras; Moldar bloquetes, mourões, placas e
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outros artefatos pré-moldados, utilizando a forma e o material adequado, seguindo
instruções pré-determinadas; Auxiliar na construção de palanques, andaimes e
outras obras; Zelar pelo estado de conservação e manutenção dos equipamentos e
instrumentos sob sua guarda; Manter relacionamento cortês e cooperativo com
todos os companheiros de seu local de trabalho e com o público em geral; Executar
outras atribuições afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação; Alfabeto: vogal, Semivogal e
Consoantes, Letras maiúsculas e minúsculas; Encontro Vocálico; Encontro
Consonantal; Sílaba: número de sílabas, Sílaba Tônica e sua classificação; Artigos:
(artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas); Frases:
(afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto de
interrogação

e

ponto

de

exclamação;

Ortografia;

Antônimos/sinônimos;

Diminutivo/aumentativo; Singular/Plural; noções básicas de acentuação gráfica.
Conteúdos de Matemática: Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais:
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Números pares e Números
ímpares; Sistema de Medidas (O metro, o quilo, o litro, o tempo); A moeda Brasileira
(o Real); Problemas e cálculos; Sucessor e Antecessor (até 1000); resolução e
interpretação de problemas; Números Decimais e Porcentagem.
Cargo: Vigia
Escolaridade: 4ª Série do Ensino Fundamental (Nível Elementar)
Atribuições típicas: Manter vigilância sobre depósito de materiais, áreas abertas,
centro de esportes, escolas, obras em execução e edifícios onde funcionam
repartições municipais; Percorrer sistematicamente as dependências de edifícios da
Prefeitura e adjacentes, verificando portas, janelas, portões e outras vias de acesso
se estão fechadas corretamente e observando pessoas que lhe pareçam suspeitas,
para possibilitar a tomada de medidas preventivas; Fiscalizar a entrada e saída de
pessoas nas dependências dos edifícios municipais, prestando informações e
efetuando encaminhamentos, examinando autorizações para garantir a segurança
do local; Controlar e orientar a circulação de veículos e pedestres nas áreas de
estacionamento público municipal, para manter a ordem e evitar acidentes; Vigiar
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materiais e equipamentos destinados a obras; Praticar atos necessários para
impedir a invasão de edifícios públicos municipais, inclusive solicitar ajuda policial
quando for necessário; Comunicar imediatamente as autoridades superiores,
quaisquer irregularidades encontradas; Contar, quando necessários, órgãos
públicos, comunicando a emergência, solicitando socorro; Zelar pela limpeza das
áreas sob sua vigilância; Zelar pelo estado de conservação e manutenção dos
equipamentos e instrumentos sob sua guarda; Manter relacionamento cortês e
cooperativo com todos os seus amigos e com o público em geral; Executar outras
atribuições afins.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação; Alfabeto: vogais e Consoantes,
Letras maiúsculas e minúsculas; Sílaba: número de sílabas; Encontro Vocálico;
Artigos: (artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas);
Frases: (afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto
de interrogação e ponto de exclamação.
Conteúdos de Matemática: Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais:
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Números pares e Números
ímpares; Sistema de Medidas (O metro, o quilo, o litro, o tempo); A moeda Brasileira
(o Real); Problemas e cálculos; Sucessor e Antecessor (até 1000).
Conteúdos Específicos: Atendimento de telefonemas e anotações de recados.
Controle de entrada e saída de veículos em estacionamentos de repartições
públicas. Elaboração de boletim de ocorrências. Prevenção de acidentes no
trabalho; prevenção de incêndios (Equipamentos de combate e prevenção contra
incêndios)

e

prevenção

de

roubos.

Relações

humanas

e

profissionais:

Comportamento e atitude em ambiente de trabalho; Funções do Grupo; O papel do
indivíduo no grupo; Regras básicas de comportamento profissional para o trato
diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Regras de hierarquias
no serviço público municipal; Zelo pelo patrimônio público. Vigilância do patrimônio
público.
Cargo: Operador de Máquina Pesada
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Escolaridade: 4ª Série do Ensino Fundamental (Nível Elementar) CNH cat. D
Atribuições típicas: Operar tratores e reboques para execução de serviços de
carregamento e descarregamento de materiais, roçadas de terreno, aragem de terra
para plantio, limpeza de vias, praças e jardins; Conduzir e manobrar a máquina,
acionando o motor e manipulando os comandos de marcha, direção para posicionála conforme as necessidades do serviço; Operar mecanismos de tração e
movimentação dos implementos de máquina, acionando pedais e alavancas de
comando, para carregar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais
análogos; Zelar pela boa qualidade dos serviços, controlando o andamento das
operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir a sua correta
execução; Colocar em prática as medidas de segurança recomendadas para
operação e estacionamento de máquina, a fim de evitar possíveis acidentes; Limpar
e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção
do fabricante, bem como providenciar a troca de pneus e óleo quando necessários;
Efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas para assegurar o
bom funcionamento do equipamento;
efetuar os testes necessários;

Acompanhar e, depois de executados,

Anotar, segundo normas estabelecidas, dados e

informações sobre os trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e
outras ocorrências para controle da chefia;

Zelar pelo estado de conservação e

manutenção dos equipamentos e instrumentos sob sua guarda;

Manter

relacionamento cortês e cooperativo com todos os companheiros de seu local de
trabalho e com o público em geral;

Executar outras atribuições compatíveis com

sua especialização profissional.
Conteúdos de Português: Leitura e interpretação; Alfabeto: vogal, Semivogal e
Consoantes, Letras maiúsculas e minúsculas; Encontro Vocálico; Encontro
Consonantal; Sílaba: número de sílabas, Sílaba Tônica e sua classificação; Artigos:
(artigos definidos: o, a, os, as, artigos indefinidos: um, uma, uns, umas); Frases:
(afirmativa e negativa); Sinais de pontuação: ponto final, dois pontos, ponto de
interrogação

e

ponto

de

exclamação;

Ortografia;

Antônimos/sinônimos;

Diminutivo/aumentativo; Singular/Plural; noções básicas de acentuação gráfica.
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Conteúdos de Matemática: Conjuntos: vazio e unitário; Números naturais:
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; Números pares e Números
ímpares; Sistema de Medidas (O metro, o quilo, o litro, o tempo); A moeda Brasileira
(o Real); Problemas e cálculos; Sucessor e Antecessor (até 1000); resolução e
interpretação de problemas; Números Decimais e Porcentagem.
Conteúdos Específicos: Código Nacional de Trânsito e Direção Defensiva.
Máquinas pesadas (tipos, nomes, aplicação e utilização), peças de uma máquina
pesada, lubrificação e abastecimento de maquinas pesadas, calibragem de pneus,
sistemas de freio e hidráulico, noções básicas de mecânica em pequenos reparos
de máquinas pesadas (parte elétrica, motores e parte hidráulica de máquinas
pesadas).
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