PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

OBSERVAÇÃO: Neste Concurso Público NÃO serão adotadas as Novas Regras da Reforma
Ortográfica.

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
01 - Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas
de natureza rotineira de limpeza arrumação, e de zeladoria em geral, preparar cafezinhos bem como
realizar trabalhos de coleta e entrega de documentos e outros afins, executar outras tarefas correlatas.

Conteúdos de Língua Portuguesa: Interpretação de texto; Concordância Verbal; Concordância
Nominal; Regência Verbal; Orações Coordenadas; 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° graus; 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 Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal.

Conhecimentos Específicos: Noções de higiene e limpeza. Conservação das instalações prediais.
Materiais de limpeza e sua utilização. Destinação do lixo. Equipamentos para a segurança e higiene.
Normas de segurança. Prevenção de Acidentes. Limpeza dos diferentes espaços. Limpeza de pisos,
tapetes, móveis e objetos diversos; limpeza de paredes, tetos, portas, rodapés, luminárias, vidraças e
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persianas; limpeza de ralos, caixa de gordura, vasos e pias. Polimento de objetos, peças e placas de
metal; Transporte de móveis, máquinas e utensílios. Uso e cuidados com materiais de limpeza e higiene,
detergente, desinfetante e defensivo. Zelo do patrimônio. Ética profissional e ética no serviço público.
Direitos e Deveres do Funcionário Público.

02 - Cargo: AUXILIAR DE CRECHE
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Descrição Sumária do Cargo: Responsabilizar-se pela assistência às crianças nos CMEI”s;
proceder à higiene diária após as eliminações; receber orientação das mães e responsáveis pelas
creches e aplicá-las no trato dos lactentes; preparar e administrar mamadeiras; executar atividades de
recreação; executar outras tarefas correlatas.

Conteúdos de Língua Portuguesa: Interpretação de texto; Concordância Verbal; Concordância
Nominal; Regência Verbal; Orações Coordenadas; 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° graus; 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 Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal.

Conhecimentos Específicos: Procedimentos adequados ao atendimento e alimentação de crianças
de 0 a 5 anos. O papel de educar e cuidar. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios
e equipamentos. A importância das Brincadeiras e atividades lúdicas educativas para o desenvolvimento
e aprendizagem de crianças de 0 a 5 anos. Noções básicas de Primeiros Socorros. Ética profissional e
ética no serviço público. Direitos e Deveres do Funcionário Público.
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
03 - Cargo: FISCAL SANITÁRIO
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Descrição Sumária do Cargo: Executar serviços de profilaxia e policiamento sanitário e de saúde
pública, coordenando ou executando trabalhos de inspeção aos estabelecimentos ligados a indústria e
comercialização de produtos alimentícios, a hospitais, clínicas médias, clínicas de diagnósticos, no intuito
de proteger a saúde da coletividade.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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 envolvendo 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.
Problemas envolvendo Raciocínio Lógico.

Noções de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e
interfaces. Segurança física (equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico,
utilitários e aplicativos. Ambientes Windows e Linux. Execução de procedimentos operacionais de rotina.
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Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos, comando, configurações, arquivo de
lote, antivírus, cópias de segurança MSOffice Word/97/2000/2007: 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.

Conhecimentos Específicos: Conceito e caracterização do risco sanitário. Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990. Noções de meio ambiente e saneamento básico. Coleta, transporte e destinação de
lixo, noções de vigilância nutricional, armazenamento e qualidade dos alimentos, higiene sanitária em
estabelecimentos de saúde e de uso coletivo. Portaria Ministério da Saúde 518/2004 – Estabelece
procedimentos e responsabilidades relativas ao controle e vigilância da qualidade da água para o
consumo humano e seu padrão de potabilidade. Resolução da Diretoria Colegiada – ANVISA - RDC 216,
de 15 de setembro de 2004. Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de
Alimentação, outras legislações pertinentes.

04 - Cargo: MOTORISTA
Escolaridade: Ensino Médio Completo, CNH Categoria “C”.
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução das tarefas
referentes a dirigir veículos leves e pesados, manipulando os comandos de marchas e direção, no
transporte de servidores e cargas em geral.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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 envolvendo 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.
Problemas envolvendo Raciocínio Lógico.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Conhecimentos Específicos: Regras de relações humanas adequadas ao trabalho; Legislação de
trânsito: regras gerais de circulação; regra de ultrapassagem; regra de mudança de direção; regra de
preferência; velocidade permitida; classificação das vias; deveres e proibições; Infrações básicas para a
apreensão de documentos de habilitação de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro; infrações
básicas para a cassação de documentos de habilitação; Principais crimes e contravenções de trânsito;
Conhecimento de sinais sonoros e gestos de agente autoridade de trânsito; Tipos de sinalização; placas
de regulamentação; advertência e indicação; sinais luminosos; Conhecimento de defeitos simples do
motor; Procedimentos corretos para economizar combustível; Cuidados necessários para conservar o
veículo em boas condições mecânicas; Conhecimento básico sobre sistema de freios; defeitos simples
do sistema elétrico; Porte de documentos obrigatórios do veículo e do condutor; Conhecimento de regras
de hierarquias no serviço público municipal; atitudes no serviço; regras básicas de comportamento
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Segurança do
trabalho e prevenção de acidentes e incêndio. Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, Deliberações,
Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Direção
Defensiva. Noções de mecânica de autos. Manutenção e Limpeza de veículos. Noções de procedimentos
de Primeiros Socorros.

05 - Cargo: FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a orientação dos
serviços de limpeza pública, coordenando ou executando trabalhos de inspeção no Município, fazendo
cumprir as normas do Regulamento de Limpeza Urbana e Legislação vigente, através de vistorias
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espontâneas, sistemáticas e dirigidas, visando proteger a saúde da coletividade; executar outras tarefas
afins.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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 envolvendo 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.
Problemas envolvendo Raciocínio Lógico.

Noções de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e
interfaces. Segurança física (equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico,
utilitários e aplicativos. Ambientes Windows e Linux. Execução de procedimentos operacionais de rotina.
Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos, comando, configurações, arquivo de
lote, antivírus, cópias de segurança MSOffice Word/97/200/2007: 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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Conhecimentos Específicos: Lei Municipal n° 1.602/2001 que Institui o Código de Posturas e de
Limpeza Pública do Município de Viana, 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.
Lei Federal nº6766/79 – Estatutos das cidades e alterações feitas em 1999 pela Lei Federal nº 9.785/99.
Autonomia e competência do Município. Poder de polícia do Município: meios de atuação da fiscalização.
Atos administrativos relacionados ao poder de polícia: atributos, elementos, discricionariedade, vinculação;
autorização e licença. Direito de construir: fundamento, proteção à segurança e ao sossego, controle da
construção, o papel do Município; licenciamento de obras, consulta prévia, aprovação de projeto, emissão
de alvará, emissão de habite-se. O serviço público e o atendimento às necessidades do cidadão.

06 - Cargo: FISCAL DE TRÂNSITO
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Descrição Sumária do Cargo: Compreende os cargos que se destinam a dirigir a política municipal
de organização e cumprimento das obrigações legais referentes ao trânsito, empregando os
instrumentos a seu alcance para evitar acidentes, executar outras tarefas afins.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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 envolvendo frações algébricas. Relação
entre grandezas. Sistema de medidas usuais. Média aritmética, simples e ponderada. Produtos notáveis.
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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.
Problemas envolvendo Raciocínio Lógico.

Noções de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e
interfaces. Segurança física (equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico,
utilitários e aplicativos. Ambientes Windows e Linux. Execução de procedimentos operacionais de rotina.
Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos, comando, configurações, arquivo de
lote, antivírus, cópias de segurança MSOffice Word/97/200/2007: 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.

Conhecimentos

Específicos:

Sistema

Nacional

de

Trânsito:

Finalidade,

Composição,

Competências. Educação para o Trânsito. Noções de Direção Defensiva. Uso correto do veículo.
Normas Gerais de Circulação e Conduta. Sinalização de Trânsito. Veículos: registro, licenciamento,
condução de escolares. Habilitação: requisitos aprendizagem, exames, permissão para dirigir,
categorias. Primeiros Socorros. Proteção do meio ambiente. Cidadania. Noções de mecânica básica de
autos. Operação da Fiscalização e do Policiamento Ostensivo de Trânsito. Infrações, Penalidades e
Multas. Medidas Administrativas. Processo Administrativo. Crimes de Trânsito. Código Nacional de
Trânsito e legislações pertinentes.

07 - Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução, sob
supervisão direta, de tarefas rotineiras de apoio administrativo e financeiro de média complexidade,
relacionadas com a aplicação de regulamentos e normas em geral, a necessidade de solução para
situações novas, bem como constantes contatos com autoridades de média hierarquia, com técnicos de
nível superior, ou eventualmente, com autoridade de alta hierarquia.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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 envolvendo 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.
Problemas envolvendo Raciocínio Lógico.

Noções de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e
interfaces. Segurança física (equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico,
utilitários e aplicativos. Ambientes Windows e Linux. Execução de procedimentos operacionais de rotina.
Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos, comando, configurações, arquivo de
lote, antivírus, cópias de segurança MSOffice Word/97/2000/2007: 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.

Conhecimentos Específicos: Noções Básicas da Lei Orgânica Municipal de Viana; Procedimentos
administrativos relacionados à função observada as atribuições do cargo. Redação oficial. Elaboração de
ofícios e Correspondências em geral. Técnicas de agendamento. Formas de tratamento. Abreviações de
tratamento de personalidades. Noções de técnicas de secretariar; uso de fax e internet. Comunicações
Oficiais; Noções de protocolo e arquivo: organização, alfabetação, métodos de arquivamento. Regras de
comportamento no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público.

Noções básicas

sobre licitações e contratos administrativos. Noções básicas sobre encargos sociais (previdência social
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e impostos diversos). Zelo pelo patrimônio público. Relações interpessoais. Ética profissional e ética no
serviço público. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e
externo e colegas de trabalho.

08 - Cargo: EDUCADOR SOCIAL
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução dos
serviços ligados ao trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade social, participantes de
programas e projetos sociais desenvolvidos pelo Município.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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 envolvendo 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.
Problemas envolvendo Raciocínio Lógico.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
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agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Conhecimentos Específicos: Fundamentos da Educação Social; Conceito de educação social e
intervenção sócio-educativa; A educação popular: prática de liberdade e Pedagogia da autonomia;
Educador Social: perfil e demandas profissionais; A organização do trabalho sócio-pedagógico; Papel do
educador e a relação educador-educando; Lei nº 8.742, de 07 de Dezembro de 1.993, que dispõe sobre
a organização da Assistência Social, Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), Lei nº
12.288, de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade Racial) e Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990
(Estatuto da Criança e do Adolescente).

09 - Cargo: TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Escolaridade: Cursos de Técnico em Informática.
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução dos
serviços que se destinam a participar do desenvolvimento de projetos, elaboração, implantação,
manutenção, documentação e suporte de sistemas e de hardware, bem como de executar serviços
programados.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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 envolvendo 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
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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.
Problemas envolvendo Raciocínio Lógico.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Conhecimentos Específicos: Relações interpessoais no trabalho; ética profissional; Instalação,
utilização e manutenção de hardwares e softwares. Conhecimentos e domínio do uso de ferramentas de
softwares para microcomputadores e aplicativos para elaboração de textos. Planilhas eletrônicas e
banco de dados. Conhecimentos de instalação e manutenção de redes de computadores.
Conhecimentos de proteção e segurança de sistemas. Sistemas operacionais. Internet e Intranet.
Conhecimentos de manutenção de computadores e impressoras. Conhecimento sobre o pacote
Microsoft Office. Componentes de microcomputadores. Dispositivos de armazenamento de dados.
Gerenciamento de Memória. Tipos de Memórias. Dispositivos de entrada e saída. Placa Mãe Interfaces
paralela, serial, USB, IDE e SCSI. Noções básicas de atividades correlatas.

10 - Cargo: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Escolaridade: Curso de Auxiliar de Consultório Dentário + registro no CRO. Ensino Médio Completo.
Descrição do Cargo/Atribuição: Auxiliar o cirurgião dentista em suas atividades, preparando sob
supervisão dos medicamentos; Preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho,
sonda, etc.) necessário para o trabalho; Lavar, esterilizar, lubrificar e cuidar do material odontológico;
Controlar o estoque de material de gabinete; Recepcionar o paciente, registrá-lo e encaminha-lo ao
odontólogo; Instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos
(trabalho a quatro mão); Cuidar da higiene, limpeza e do gabinete; Agendar o paciente e orientá-lo ao
retorno e à preservação do tratamento; Elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações, realizando
os levantamentos necessários; Fazer cálculos simples; Preencher fichas, formulário, talões, mapas,
requisições e/ou outros; Auxiliar na elaboração de relatórios de atividades desenvolvidas pelo órgão;
Sob supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários,
individuais ou coletivos, como evidenciação de placa bacteriana, escovação supervisionada,
orientações de escovação, uso de fio dental; Executar outras tarefas correlatas.

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,
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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. 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 envolvendo 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.
Problemas envolvendo Raciocínio Lógico.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Conhecimentos Específicos: Recepção do Paciente: ficha clínica, organização de arquivo. Preparo
e manutenção das salas de atendimento com suprimento do material necessário. Manipulação e
classificação de materiais odontológicos. Materiais, equipamentos e instrumentais: manutenção e
conservação. Esterilização e desinfecção. Preparo do paciente para o atendimento. Auxílio no
atendimento: instrumentação. Flúor: composição e aplicação Orientação ao paciente sobre higiene
bucal. Higiene dentária: Etiologia e controle de placa bacteriana. Questões inerentes às atribuições do
cargo.

11 - Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Escolaridade: Ensino Médio Completo com curso Técnico em Enfermagem e registro no COREN.
Descrição Sumária do Cargo: Execução de atividades de Enfermagem nas unidades Sanitárias
Municipais, Pronto Atendimento Municipal, grupos comunitários, e demais serviços de saúde, assim como
imunização, atividades educativas e preventivas em saúde, sob a orientação de um enfermeiro.
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Conteúdos de Língua Portuguesa: 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.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e
Sistemas de Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade,
Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida,
doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia,
toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe
multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de
08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências; Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro
de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.
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Conhecimentos Específicos: Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética e
legislação profissional. Noções de Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de enfermagem ao
exame físico. Enfermagem nos exames complementares. Assistência de enfermagem aos pacientes
graves e agonizantes e preparo do corpo pós morte. Tratamento e assistência de enfermagem em:
clínica médica, emergências, clínica medico-cirúrgica, pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia,
neonatologia. Doenças infecto parasitárias. Programa de imunização e rede de frios, conservação de
vacinas, esquema básico de vacinação,vias de administração. Políticas Públicas de saúde. Saúde do
idoso. Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene, massagem
de conforto, posições para exames, transporte do paciente e paciente terminal. Técnicas básicas: Sinais
vitais, medicação, coleta de material para exames,técnicas de curativo, crioterapia, e termoterapia,
nebulização, oxigenoterapia e sondagens. Controle de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia,
esterilização, controle e prevenção de infecção hospitalar Atuação do técnico de enfermagem na unidade
de: clínica médica, cirúrgica, pré e pós operatório, emergências, hemorragia, envenenamento, choque,
queimaduras, insuficiência respiratória e ressuscitarão cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e
suas complicações, parto e suas complicações, assistência do puerpério e suas complicações,
prevenção do câncer cérvico-uterino, e mama, planejamento familiar. SUS: Legislação básica do SUS
8080/90 e 8142/90. NOAS – Norma Operacional de Assistência à Saúde. Política Nacional de Saúde do
Idoso (Portaria 1395/ MG-10/12/99. Política de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência (Portaria 1060
GM/05/07/02). Programas: Saúde da Família, saúde da mulher, saúde da criança, saúde bucal,
hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, saúde mental (Portaria GM 399/2006).

12 - Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ESF
Escolaridade: Ensino Médio Completo com curso Técnico em Enfermagem e registro no COREN.
Descrição Sumária do Cargo: Execução de atividades de Enfermagem nas unidades Sanitárias
Municipais, Pronto Atendimento Municipal, grupos comunitários, e demais serviços de saúde, assim como
imunização, atividades educativas e preventivas em saúde, sob a orientação de um enfermeiro.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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
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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.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e
Sistemas de Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade,
Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida,
doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia,
toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe
multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de
08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências; Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro
de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.

Conhecimentos Específicos: Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética e
legislação profissional. Noções de Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de enfermagem ao
exame físico. Enfermagem nos exames complementares. Assistência de enfermagem aos pacientes
graves e agonizantes e preparo do corpo pós morte. Tratamento e assistência de enfermagem em:
clínica médica, emergências, clínica medico-cirúrgica, pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia,
neonatologia. Doenças infecto parasitárias. Programa de imunização e rede de frios, conservação de
vacinas, esquema básico de vacinação,vias de administração. Políticas Públicas de saúde. Saúde do
idoso. Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene, massagem
de conforto, posições para exames, transporte do paciente e paciente terminal. Técnicas básicas: Sinais
vitais, medicação, coleta de material para exames,técnicas de curativo, crioterapia, e termoterapia,
nebulização, oxigenoterapia e sondagens. Controle de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia,
esterilização, controle e prevenção de infecção hospitalar Atuação do técnico de enfermagem na unidade
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de: clínica médica, cirúrgica, pré e pós operatório, emergências, hemorragia, envenenamento, choque,
queimaduras, insuficiência respiratória e ressuscitarão cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e
suas complicações, parto e suas complicações, assistência do puerpério e suas complicações,
prevenção do câncer cérvico-uterino, e mama, planejamento familiar. SUS: Legislação básica do SUS
8080/90 e 8142/90. NOAS – Norma Operacional de Assistência à Saúde. Política Nacional de Saúde do
Idoso (Portaria 1395/ MG-10/12/99. Política de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência (Portaria 1060
GM/05/07/02). Programas: Saúde da Família, saúde da mulher, saúde da criança, saúde bucal,
hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, saúde mental (Portaria GM 399/2006).

13 - Cargo: TOPÓGRAFO
Escolaridade: Ensino Técnico em Topografia ou Agrimensura
Descrição Sumária do Cargo: Executar levantamentos topográficos planisféricos e altimétricos;
Efetuar o conhecimento prévio da área programada para avaliação das características de campo e dos
serviços a serem executados; Operar os equipamentos topográficos à sua disposição; Registrar em
cadernetas próprias as medidas e cálculos efetuados; Elaborar croquis, plantar, mapas, memoriais
descritivos e relatórios técnicos; Executar a locação de marcação de áreas em geral, obras e edifícios;
Analisar plantas, mapas, títulos de propriedade, registros topográficos e especificações necessárias aos
serviços; Supervisionar os trabalhos topográficos complementares; Zelar pela manutenção, conservação
dos equipamentos sob sua responsabilidade; Executar outras tarefas correlatas.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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°
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grau. Expressões algébricas. Equações de 2° grau. Equações envolvendo 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.
Problemas envolvendo Raciocínio Lógico.

Noções de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e
interfaces. Segurança física (equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico,
utilitários e aplicativos. Ambientes Windows e Linux. Execução de procedimentos operacionais de rotina.
Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos, comando, configurações, arquivo de
lote, antivírus, cópias de segurança MSOffice Word/97/2000/2007: 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.

Conhecimentos Específicos: Levantamentos topográficos: PLANIMÉTRICOS: medição direta de
distâncias- goniometria- determinação magnética e cartas isogônicas medição indireta de distâncias;
métodos de levantamentos planimétricos; cálculos de área; dados omitidos; noções de ângulos azimutais
e de declinação magnética, de rumos, métodos, noções de coordenadas cartesianas e arbitrárias,
cálculos de poligonais através de ângulos internos, rumos ou azimutes, processo aos ângulos internos
ou externos de uma poligonal em azimute ou rumos. Medidas de ângulos e distâncias entre pontos
inacessíveis, fechamento de poligonal: cálculo de áreas e erro de fechamento angular, noções de
cadastro: amarrações quanto às medidas, quanto aos ângulos e quanto aos ângulos e medidas
(irradiação). Locação de curvas: métodos e aplicações. ALTIMÉTRICOS: generalidades - métodos gerais
de nivelamentos - nivelamento e contra- nivelamento- precisão de nivelamentos – perfil longitudinal;
Métodos: geométrico, trigonométrico e taqueométrico. PLANIALTIMÉTRICOS: curvas de nível -curvas
em desnível - método de obtenção: irradiação taqueométrica, seções transversais e aerofotogrametria métodos de levantamento planialtimétrico. Interpretação de desenhos e plantas. TOPOGRAFIA:
Aparelhos e instrumentos topográficos: especificação e manuseio. SIG. GPS. Aerofotogrametria. Cálculo
de áreas e volume e de coordenadas. Tipos de carta topográfica, noções na operação em topografia,
geodésia e batimetria, cálculos, pontos topográficos e geodésicos. Elaboração de documentos
cartográficos, estabelecendo semiologia e articulação de cartas. Levantamentos cadastrais urbanos e
rurais, por meio de imagens terrestres, aéreas e orbitais; UBANIZAÇÃO DE GLEBAS: Noções de
projetos de loteamento e cidades; Exploração e locação de estradas; Locações de obras civis e de arte
em estradas; SOLOS: Composição geológicas e classificação. Trabalhos topográficos envolvendo
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projetos hidráulicos de poços, abastecimento de água e esgoto; Ciclo hidrológico, escoamento superficial
composição e organização de bacias hidrográficas. UNIDADES DE MEDIDA: comprimento, superfície e
medidas angulares (cálculos e operações com graus e grados). Noções de geometria analítica,
trigonometria e noções de escala. TOPOGRAFIA DE ESTRADAS: Reconhecimento, estacamento e suas
operações, nivelamento. FOTOGRAMETRIA: Noções de estereoscopia, montagem de mosaico.
Conhecimentos de informática, geoprocessamento e sensoriamento remoto à sua área de atuação.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
14 - Cargo: NUTRICIONISTA
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Nutrição e Registro respectivo conselho de Classe.
Descrição Sumária do Cargo: Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades; planejar,
organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário;
participar de programas de educação nutricional.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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. O significado das
palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e
Sistemas de Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade,
Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida,
doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia,
19

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe
multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de
08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências; Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro
de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.

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 higiênicosanitário. Sistema de análise de perigos em pontos críticos de controle - APPCC. Vigilância e Legislação
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 protéicocalórica. 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. Políticas e
Programas de Saúde – SUS: Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Programas de Atenção Integral
à Saúde: da criança, do adolescente, da mulher e do idoso.
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15 - Cargo: ASSISTENTE SOCIAL
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Serviços Social e Registro respectivo conselho de
Classe.

Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, as atividades de
coordenação, elaboração, execução, supervisão e avaliação de estudos, pesquisas, planos, programas e
projetos na área de Serviço Social que atendam as necessidades e interesse dos indivíduos, dos grupos e
das comunidades do Município.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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. O significado das
palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e
Sistemas de Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade,
Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida,
doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia,
toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe
multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de
08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências; Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que
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dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro
de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.
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.

16 - Cargo: PSICÓLOGO
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Psicologia e Registro respectivo conselho de Classe.
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de tarefas
que se destinam a aplicar conhecimentos no campo da Psicologia para o planejamento, orientação e
execução de atividades nas áreas clínica, educacional, do trabalho e social.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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. O significado das
palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e
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Sistemas de Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade,
Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida,
doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia,
toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe
multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de
08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências; Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro
de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.

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. 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). A Política Nacional de
Saúde Mental. Ética Profissional.
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17- Cargo: FISIOTERAPEUTA
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Fisioterapia e Registro respectivo conselho de Classe.
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de tarefas
que se destinam a aplicar métodos e técnicas fisioterápicos em pacientes para obter o máximo da
recuperação funcional dos órgãos e de tecidos lesados.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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. O significado das
palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e
Sistemas de Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade,
Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida,
doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia,
toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe
multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de
08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências; Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro
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de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.

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 neurofuncional.
Fisioterapia dos transtornos músculo-esqueléticos de origem traumática e ortopédica. Princípios e
aplicações clínicas da eletroterapia.

18- Cargo: FARMACÊUTICO
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Farmácia e Registro respectivo conselho de Classe.
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de tarefas
relacionadas com a dispensação, controle, armazenamento,distribuição e transporte de produtos da área
farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais,cosméticos, imunobiológicos, domissanitários
e insumos correlatos; orientar sobre uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos; Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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. O significado das
palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

25

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e
Sistemas de Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade,
Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida,
doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia,
toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe
multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de
08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências; Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro
de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.

Conhecimentos Específicos: Farmacotécnica – Formas farmacêuticas destinadas à aplicação nas
mucosas: supositórios, óvulos e colírios; formas farmacêuticas para uso parenteral; formas
farmacêuticas obtidas por divisão mecânica: pós, comprimidos e drágeas; formas farmacêuticas obtidas
por dispersão mecânica: suspensões, emulsões e colóides; formas farmacêuticas líquidas para uso oral;
formas farmacêuticas para uso tópico: pastas, pomadas, cremes, ungüentos. Farmacologia - vias de
administração de drogas, farmacocinética, farmacologia do sistema nervoso autônomo, farmacologia do
sistema nervoso central, anestésicos locais, antitérmicos, analgésicos, antinflamatórios não esteroidais,
anti-ulcerosos, farmacologia cardiovascular, antibióticos, antifúngicos, antivirais, quimioterápicos,
antiparasitários, anticoagulantes e antianêmicos. Análise Farmacêutica - Critérios analíticos para
avaliação da qualidade dos medicamentos, ensaio-limite, identificação de funções e grupos químicos,
análise de grupos funcionais, preparação e aferição de soluções tituladas. Fundamentos e aplicações
dos processos volumétricos de neutralização, oxirredução e precipitação, análise de matérias-primas e
de formas farmacêuticas. Farmácia Hospitalar - Estrutura organizacional, funções clínicas, garantia da
qualidade, padronização de medicamentos para uso hospitalar e ambulatorial, formas de aquisição de
medicamentos, central de abastecimento farmacêutico, indicadores de consumo, planejamento e
controle de estoque de medicamentos e correlatos, medicamentos controlados, controle de infecção
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hospitalar, suporte nutricional parenteral. Teorias organizacionais e de gestão em farmácia hospitalar,
assistência farmacêutica hospitalar, farmácia hospitalar no Ministério da Saúde. Terapêutica antiretroviral, drogas anti-retrovirais usadas no tratamento de infecções pelo HIV em adultos, principais
interações medicamentosas. Soluções tituladas, diluições, normalidade e molaridade.

19- Cargo: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Farmácia/Bioquímica e Registro respectivo conselho de
Classe.

Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de tarefas
relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados semelhantes, a
análise de toxinas, de substâncias de origem animal e vegetal de matérias-primas e produtos acabados,
para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias e dispositivos legais.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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. O significado das
palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e
Sistemas de Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade,
Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida,
doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia,
toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe
multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de
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08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências; Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro
de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.

Conhecimentos Específicos: Coleta, preservação, transporte e processamento primário das
principais amostras biológicas em laboratório de analises clínicas. Biossegurança em laboratorio de
analises clínicas. Princípios básicos da química clínica: cálculo e reagentes. Microbiologia: microscopia e
principais colorações utilizadas em bacteriologia; Meio de cultura utilizada em bacteriologia; Principais
tipos e métodos de semeaduras; Classificação morfológica das bactérias; Coloração de Gram e ZiehlNielsem; Doenças bacterianas e fungicas: Etiologia. Bioquímica: Princípios básicos de Laboratórios:
Soluções, Normalidade. Molaridade, Diluições e Conversão de Unidades; Bioquímica Clínica: Dos
carboidratos; Das proteínas plasmáticas; Dos lipídios; Enzimologia clinica; Bioquímica clinica da função
hepática, função renal, hormonal e cardiovascular. Urinalise. Hematologia: Hematopoiese; Hemograma;
Investigação laboratorial de doenças hematológicas; Coagulação e tipagem sanguínea. Imunológica
geral: Sistema e Resposta imune; estrutura, função e produção de anticorpos; mecanismo de defesa
imune, diagnóstico laboratorial de doenças infecciosas. Parasitologia: métodos de analise e suas
implicações; doenças parasitológicas humanas relacionadas.

20- Cargo: FONOAUDIÓLOGO
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e Registro respectivo conselho de
Classe.

Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de tarefas
que se destinam a prestar assistência fonoaudiológica à população nas diversas unidades municipais de
saúde, para restauração da capacidade de comunicação dos pacientes.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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. O significado das
palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e
Sistemas de Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade,
Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida,
doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia,
toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe
multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de
08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências; Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro
de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.

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.
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21- Cargo: ENFERMEIRO
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro respectivo conselho de Classe.
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, planejar, organizar,
supervisionar, coordenar e executar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou
específicos, para possibilitar a proteção e recuperação da saúde individual ou coletiva, assim como
imunização, atividades educativas e preventivas em saúde.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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. O significado das
palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e
Sistemas de Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade,
Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida,
doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia,
toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe
multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de
08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências; Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
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funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro
de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.

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 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).

22- Cargo: ENFERMEIRO PAC’s
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro respectivo conselho de Classe.
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, planejar, organizar,
supervisionar, coordenar e executar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou
específicos, para possibilitar a proteção e recuperação da saúde individual ou coletiva, assim como
imunização, atividades educativas e preventivas em saúde.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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
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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. O significado das
palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e
Sistemas de Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade,
Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida,
doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia,
toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe
multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de
08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências; Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro
de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.

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,
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endócrinas, digestivas, hematológicas, renais e 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.

23- Cargo: ENFERMEIRO ESF
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro respectivo conselho de Classe.
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, planejar, organizar,
supervisionar, coordenar e executar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou
específicos, para possibilitar a proteção e recuperação da saúde individual ou coletiva, assim como
imunização, atividades educativas e preventivas em saúde.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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. O significado das
palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e
Sistemas de Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade,
Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida,
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doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia,
toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe
multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de
08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências; Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro
de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.

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 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.
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24- Cargo: BIÓLOGO
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Biologia.
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de
atividades relacionadas a assistência como Biólogo nas diversas áreas da Secretaria Municipal de saúde e
nos setores onde sejam necessárias suas atividades.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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. O significado das
palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Conhecimentos Específicos: Bactérias patogênicas: Morfologia e ultra-estrutura: Dimensões,
formas e agrupamentos das células; fragelos, microfibrilas, cápsulas e camadas limosas, parede celular
(diferenças entre bactérias Gram positivas e Gram negativas), protoplastos e esferoplastos, espaço
periplásmico, membrana plasmática, estruturas citoplasmáticas. Fisiologia: Nutrientes, condições de
crescimento, transportes através de membrana, crescimento populacional, reprodução, espoluração e
germinação. Isolamento e identificação: Técnicas de amostragem, isolamento e cultivo; microscopia,
propriedades tintoriais, identificação metabólica, pesquisas determinantes de patogeneicidade das
respectivas bactérias patogênicas. Utilização dos diversos sistemas de classificação. Bioquímica
bacteriana: Metabolismo heterotrófico e anaeróbio para geração de energia: Glicólise; via pentosefosfato,
via Entner-Doudoroff; fermentações alcoólica, lática,

propiônica, butirica e butanodiol. Metabolismo

heterotrófico e aeróbio para geração de energia: Ciclo do ácido tricarboxílico, rações anapleróticas,
sistemas transportadores de elétrons e fosforilação oxidativa, superóxido dismutase. Metabolismo
lipídeos e proteínas: Desassimilativo. Biossíntese: Glicogênio, Ácido poli-b-hidroxibutírico, polifosfatos,
ácidos teicóicos, peptidioglucanas, lipopolissacarídeos, aminoácidos, proteínas, nucleotídeos. Integração
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de metabolismo. Purificação de proteínas e polissarcarídeos. Processos de separação; processos de
ruptura celular, técnicas de recuperação, concentração, fracionamento e purificação. Processos
fermentativos. Tecnologia da produção de: Antibióticos por processos fermentativos e semi-sintéticos.
Vacinas. Ácidos orgânicos, Vitaminas, Aminoácidos, Enzimas, Biopolímeros, Biomassa e Proteínas.
Engenharia Bioquímica: Esterilização de equipamentos, meios de fermentação e ar. Agitação e aeração
em fermentadores. Condução dos processos fermentativos (bateladas e contínuo). Cinética dos
processos fermentativos. Tipos de fermentadores industriais. Operação e controles de uma indústria de
fermentação. Separação e purificação de produtos de fermentação. Controles da qualidade e
biotecnologia: Controle genético. Controle microbiológico. Controle bioquímico. Controle farmacológico.
Controle organoléptico. Utilização da estatística no controle da qualidade.

25- Cargo: ODONTÓLOGO
Escolaridade: Curso de Nível Superior em Odontologia, Registro no CRO.
Descrição do Cargo/Atribuição: Diagnosticar e determinar o tratamento; Fazer uso dos
medicamentos que combatem as afecções da boca; Fazer clínica buço-dentário considerando: limpeza
de dentes, avulsão de tártaro, radiografias e respectivos diagnósticos; Fazer cirurgias plásticas e prótese
buco-dentária; Fazer clínica odontopediátrica; Proceder a estudos e pesquisas sobre prevenção da cárie
dentária, sua profilaxia dando a conseqüente assistência, através de visitas às escolas, hospitais e
outras entidades de âmbito municipal;Executar perícias odonto-legais;Planejar, dirigir e participar das
campanhas odontológicas, para prevenção de cáries, aplicação de flúor, explicação técnica de
escovação,

etc...;

Elaborar

relatórios

periódicos

e

fornecer

dados

estatísticos

de

suas

atividades;Executar outras tarefas correlatas.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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. O significado das
palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,

36

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e
Sistemas de Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade,
Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida,
doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia,
toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe
multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de
08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências; Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro
de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.

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 BucoMaxilo-Facial: técnicas operatórias procedimentos de urgência. Radiologia oral. 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.

26- Cargo: MÉDICO PEDIATRA
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Medicina, com especialização em Pediatria e registro no
CRM.
37

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo desta classe têm por atribuições: as atividades
relacionadas com a etiologia, terapêutica, profilaxia e biologia geral, à proteção da saúde.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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. O significado das
palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e
Sistemas de Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade,
Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida,
doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia,
toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe
multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de
08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências; Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro
de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.
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Conhecimentos Específicos: Cuidados na sala de parto. Reanimação do recém-nascido. Nutrição e
desnutrição proteicocalórica. Crescimento e desenvolvimento. Manejo de fluídos e eletrólitos. Distúrbios
metabólicos. Patologias respiratórias agudas e crônicas. Doenças gastrointestinais, endócrinas, renais,
cardíacas. Anomalias gênitourinárias. Hematologia. Distúrbios imunológicos e programa de imunização.
Patologias

neurológicas e neuromusculares. Infecções crônicas e agudas.

Patologias ortopédicas e

cardiológicas. Condições dermatológicas. Síndromes ictéricas e genéticas. Malformações congênitas.
Condições de saúde da criança brasileira. Organização da atenção à criança. Anemias na infância.
Convulsões. Patologias cirúrgicas mais freqüentes. Reidratação oral e parenteral. Acidentes por animais
peçonhentos. Aspiração e ingestão de corpo estranho. Antibioticoterapia em emergência pediátrica.
Meningites virais e bacterianas. Cetoacidose diabética. Traumatismo cranio-encefálico. Distúrbios do
equilíbrio hidroeletrolítico e ácidobásico. Código de ética médica.

27- Cargo: MÉDICO CARDIOLOGISTA
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Medicina, com especialização em Cardiologia e registro
no CRM.

Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo desta classe têm por atribuições: as atividades
relacionadas com a etiologia, terapêutica, profilaxia e biologia geral, à proteção da saúde.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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. O significado das
palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e
Sistemas de Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade,
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Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida,
doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia,
toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe
multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de
08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências; Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro
de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.

Conhecimentos Específicos: Anatomia, Fisiologia e Semiologia do Aparelho Cardiovascular.
Métodos

Diagnósticos:

Eletrocardiografia,

Ecocardiografia,

Medicina

Nuclear,

Hemodinâmica,

Ressonância Magnética, Cardiopatias Congênitas Cianóticas e Acianótica: Diagnóstico e Tratamento.
Hipertensão Arterial. Doença Coronariana. Doença Reumática. Valvopatias (aórtica, mitral, tricúspide e
pulmonar: Diagnóstico e Tratamento. Miocardiopatias: Diagnóstico e Tratamento. Insuficiência Cardíaca
Congestiva. Arritmias Cardíacas: Diagnóstico e Tratamento. Marca passos Artificiais. Endocardite
Infecciosa. Hipertensão Pulmonar. Sincope. Doenças do Pericárdio. Doença da Aorta. Embolia
Pulmonar. Cor pulmonale. Programa Nacional de Atenção a Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus.
Cardiopatias Congênitas (cianóticas e acianóticas). Choque Cardiogênico. Avaliação Hemodinâmica
invasiva e não invasiva: métodos e interpretação.

28- Cargo: MÉDICO GINECOLOGISTA
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Medicina, com especialização em Ginecologia e registro
no CRM.

Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo desta classe têm por atribuições: as atividades
relacionadas com a etiologia, terapêutica, profilaxia e biologia geral, à proteção da saúde.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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.
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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. O significado das
palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e
Sistemas de Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade,
Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida,
doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia,
toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe
multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de
08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências; Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro
de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.

Conhecimentos Específicos: Propedêutica Clínica ginecológica e Obstetrícia; Modificações do
organismo materno determinadas pela gravidez; Pré-Natal: Aspectos clínicos, nutrição, cuidados de
higiene e estética. Nutrição e vacinação na gestante; Uso de drogas na gravidez e lactação; Evolução do
aparelho genital feminino e fisiologia de ciclo menstrual; Embriologia, Morfologia e Fisiologia Placentária;
Endocrinologia do ciclo Grávido-Puerperal; Prática Tocomática: Bacia, Feto e relação uterofetais; Prática
Tocomática; Mecanismo do Parto; Contrabilidade uterina - avaliação clínica instrumental de seus
parâmetros; Fases clínicas do parto; Assistência ao Parto Normal. Puerpério Normal e Lactação;
Anticoncepção; Hemorragia da gestação: Nidação ovular: Aborto: Prenhez Ectópica; Neoplasias
Trofoblásticas Gestacionais: Placenta Pélvica deslocamento da placenta normalmente inserida: Rótula
Uterina. Propedêutica da avaliação de unidade feto-placentária em gestão de alto risco: Clinica e
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dosagens laboratoriais: Líquido Amniótico: Monitorização Pré e Intra Parto: Ultra-Sonografia em
Ginecologia e Obstetrícia. Gestação de alto risco - patologia da gestação: Trabalho de parto Prematuro:
Gravidez Prolongada: Poli e Oligohidramnio: Amniorrexe: Morte fetal intra-utero; Embolia Amniótica.
Doenças Concomitantes com a gravidez cardiopatia, hipertensão crônica, isoimunização; diabetes,
tireodiopatias e infecções. Distócias; feto-anexial e do trajeto (óssea e partes moles): Funcional. Prática
Tocomática: Fórceps; vácuo extração; versões e extrações pélvica; Embriotomias. Operações Cesarianas.
Puerpério Patológico. Infecções e infestações com ginecologia e obstetrícia. fisiopatologia da Estática
Pélvica e Incontinência Uterina de Esforços. Endocrinologia Ginecologia: Alterações Menstruais.
Climatério. Esterilidade e Infertilidade Conjugal. Mastologia: Mastopatias Tumorais e não tumorais.
Propedêutica em Ontologia Ginecológica. Citopatologia em Ginecologia e Obstetrícia. Patologias Tumorais
Benignas e Malignas do corpo uterino. Patologias tumorais benigna e malignas da válvula da vagina.
Patologias benignas e malignas do colo uterino. Patologias tumorais benigna e maligna dos anexos
uterinos. Programa de Saúde da Mulher no Ministério da Saúde. Política de Saúde no Brasil. Código de
Ética Médica.

29- Cargo: MÉDICO CLÍNICO GERAL
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Medicina e registro no CRM.
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de
atividades relacionadas com etiologia, patologia, terapêutica, profilaxia e biologia geral, tendo em vista a
defesa e proteção da saúde individual, a defesa da saúde pública das coletividades, trabalhadores e
perícias para fins administrativos jurídico-legais.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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. O significado das
palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.
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Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e
Sistemas de Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade,
Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida,
doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia,
toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe
multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de
08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências; Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro
de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.

Conhecimentos Específicos: Código de Ética na Medicina. Doenças cardiovasculares (hipertensão
arterial sistêmica, insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica, dislipidemia). Doenças endócrinas
(diabetes melitus, hipertireoidismo, hipotireoidismo). Doenças pulmonares (pneumonia, tuberculose,
asma). Doenças infecciosas parasitárias (meningite bacteriana aguda, malária, dengue, AIDS).
Dermatologia (micoses superficiais, pio dermites, ranceníase, leishimaniose pegumentar americana).
Gastroenterologia

(hepatite

aguda,

diarréia,

verminoses).

Ginecologia

(Doenças

sexualmente

transmissíveis- DST, planejamento familiar). Obstetrícia (Assistência pré-natal, infecção- TORCH na
gravidez, síndrome hipertensiva na gestação) Pediatria (imunização, desnutrição, saúde da criança).

30- Cargo: MÉDICO INFECTOLOGISTA
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Medicina, com especialização em Infectologia e registro
no CRM.

Descrição Sumária do Cargo: Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos,
prescrevendo medicamentos e realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando
recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar da comunidade do
Município, bem como, desempenhar papel de apoio e de capacitação na sua área específica, quando
necessário.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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
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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. O significado das
palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e
Sistemas de Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade,
Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida,
doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia,
toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe
multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de
08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências; Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro
de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.

Conhecimentos Específicos: Vigilância epidemiológica de Infecções Hospitalares: métodos de
vigilância e análise de dados; - Resistência microbiana: mecanismos de resistência e métodos de
controle; - Precaução e controle de infecção hospitalar: pneumonia associada à ventilação mecânica,
infecção relacionada a cateteres vasculares, infecção urinária e infecção de ferida cirúrgica; - Profilaxia
peri-operatória; - Surtos de Infecção Hospitalar; - Limpeza, desinfecção, esterilização e reprocessamento de materiais, equipamentos e superfícies. Patologias abrangidas pelos programas de
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atenção básica no Brasil (Diabetes mellitus, Hipertensão arterial, Tuberculose, Hanseníase,
Colagenoses, DSTs, etc.); Patologias mais freqüentes nos serviços ambulatoriais (Infecção urinária,
colpites e cervicites, piodermites, eczemas de contato, migrânea, seqüelas de AVCs, traumatismos
superficiais leves, micoses cutâneas, ectoparasitoses, parasitoses intestinais, esfriado comum, manejo
da a brônquica, anemia carencial ferropriva, queimaduras de 1º e 2º graus, desnutrição leve,
dismenorréia, urolitíase não complicada, transtorno ansioso simples, etc) e seus respectivos métodos de
abordagem clínicoterapêutica; noções básicas de prescrição de psicotrópicos. Doenças infecciosas
(bacterianas, virais, fûngicas) e parasitárias: diagnóstico, tratamento, métodos propedêuticos, etiogenia,
fisiopatologia. Acidentes ofídicos e escorpiônicos. Esquema de imunização do ministério da saúde.

31- Cargo: MÉDICO PSIQUIATRA
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Medicina, com especialização em Psiquiatria e registro
no CRM.

Descrição Sumária do Cargo: Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos,
prescrevendo medicamentos e realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando
recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar da comunidade do
Município, bem como, desempenhar papel de apoio e de capacitação na sua área específica, quando
necessário.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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. O significado das
palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e
Sistemas de Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade,
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Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida,
doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia,
toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe
multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de
08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências; Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro
de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.

Conhecimentos Específicos: Delirium, demência, transtornos amnésticos e outros transtornos
cognitivos. Transtornos por uso de susbstâncias psicoativas. Esquizofrenia. Outros transtornos
psicóticos: esquizoafetivo, esquizofreniforme, psicótico breve, delirante persistente, delirante induzido.
Síndromes psiquiátricas do puerpério. Transtornos do humor. Transtorno obsessivo-compulsivo e
transtornos de hábitos e impulsos. Transtornos fóbicos-ansiosos: fobia específica, social e agorafobia.
Outros transtornos de ansiedade: pânico, ansiedade generalizada. Transtornos alimentares. Transtornos
do sono. Transtornos de adaptação e transtorno de estresse pós-traumático.

Transtornos

somatoformes. Transtornos dissociativos. Transtornos da identidade. Transtornos da personalidade.
Transtornos factícios, simulação, não-adesão ao tratamento. Retardo mental. Transtornos do
desenvolvimento psicológico. Transtornos comportamentais e emocionais que aparecem habitualmente
durante a infância ou adolescência. Transtornos psiquiátricos relacionados ao envelhecimento.
Interconsulta

psiquiátrica.

Emergências

psiquiátricas.

Psicoterapia.

Psicofarmacoterapia.

Eletroconvulsoterapia. Reabilitação em psiquiatria. Psiquiatria Forense. Epidemiologia dos transtornos
psiquiátricos. Classificação em Psiquiatria.

32- Cargo: MÉDICO CLÍNICO GERAL(24h)
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Medicina e registro no CRM.
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de
atividades relacionadas com etiologia, patologia, terapêutica, profilaxia e biologia geral, tendo em vista a
defesa e proteção da saúde individual, a defesa da saúde pública das coletividades, trabalhadores e
perícias para fins administrativos jurídico-legais.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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
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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. O significado das
palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e
Sistemas de Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade,
Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida,
doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia,
toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe
multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de
08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências; Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro
de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.

Conhecimentos Específicos: Código de Ética na Medicina. Doenças cardiovasculares (hipertensão
arterial sistêmica, insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica, dislipidemia). Doenças endócrinas
(diabetes melitus, hipertireoidismo, hipotireoidismo). Doenças pulmonares (pneumonia, tuberculose,
asma). Doenças infecciosas parasitárias (meningite bacteriana aguda, malária, dengue, AIDS).
Dermatologia (micoses superficiais, pio dermites, ranceniase, leishimaniose pegumentar americana).
Gastroenterologia

(hepatite

aguda,

diarréia,

verminoses).

Ginecologia

(Doenças

sexualmente
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transmissíveis- DST, planejamento familiar). Obstetrícia (Assistência pré-natal, infecção- TORCH na
gravidez, síndrome hipertensiva na gestação) Pediatria (imunização, desnutrição, saúde da criança).

33- Cargo: MÉDICO PEDIATRA
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Medicina, com especialização em Pediatria e registro no
CRM.

Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo desta classe têm por atribuições: as atividades
relacionadas com a etiologia, terapêutica, profilaxia e biologia geral, à proteção da saúde.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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. O significado das
palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e
Sistemas de Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade,
Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida,
doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia,
toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe
multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de
08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
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providências; Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro
de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.

Conhecimentos Específicos: Cuidados na sala de parto. Reanimação do recém-nascido. Nutrição e
desnutrição proteicocalórica. Crescimento e desenvolvimento. Manejo de fluídos e eletrólitos. Distúrbios
metabólicos. Patologias respiratórias agudas e crônicas. Doenças gastrointestinais, endócrinas, renais,
cardíacas. Anomalias gênitourinárias. Hematologia. Distúrbios imunológicos e programa de imunização.
Patologias

neurológicas e neuromusculares. Infecções crônicas e agudas.

Patologias ortopédicas e

cardiológicas. Condições dermatológicas. Síndromes ictéricas e genéticas. Malformações congênitas.
Condições de saúde da criança brasileira. Organização da atenção à criança. Anemias na infância.
Convulsões. Patologias cirúrgicas mais freqüentes. Reidratação oral e parenteral. Acidentes por animais
peçonhentos. Aspiração e ingestão de corpo estranho. Antibioticoterapia em emergência pediátrica.
Meningites virais e bacterianas. Cetoacidose diabética. Traumatismo cranio-encefálico. Distúrbios do
equilíbrio hidroeletrolítico e ácidobásico. Código de ética médica.

34- Cargo: MÉDICO - ESF
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Medicina e registro no CRM.
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo desta classe têm por atribuições: as atividades
relacionadas com a etiologia, terapêutica, profilaxia e biologia geral, à proteção da saúde.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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. O significado das
palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
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agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e
Sistemas de Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade,
Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida,
doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia,
toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe
multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de
08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências; Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro
de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.

Conhecimentos Específicos: Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e
prevenção das doenças: Cardiovasculares; insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias
cardíacas, doença reumática, aneurismas de aorta, insuficiência arterial periférica, 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, 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,
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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.

35- Cargo: MÉDICO VETERINÁRIO
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária e registro no respectivo conselho de
classe.

Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de
atividades que se destinam a planejar e executar programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento
e desenvolvimento de atividades de criação de animais, realizando estudos, pesquisas, exercendo
fiscalização e empregando outros métodos, para assegurar a sanidade dos animais, a produção racional e
a saúde da comunidade.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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. O significado das
palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.

Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia e
Sistemas de Informação: Bases conceituais, processo saúde, Medidas de morbi-mortalidade,
Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida,
doenças preveníveis por imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia,
toxoplasmose, entre outras; características, medidas de prevenção e tratamento).Participação popular e
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Trabalho em equipe
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multidisciplinar; Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de
08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19
de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências; Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006; Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro
de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.

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 veterinária; Farmacologia e terapêutica médico-veterinária. O SUS e a
Vigilância da Saúde.

36- Cargo: FISCAL DE RENDAS
Escolaridade: Ensino Superior Completo em qualquer área
Descrição Sumária do Cargo: Compreende os cargos que se destinam a dirigir a política municipal de
cumprimento das obrigações legais referentes ao pagamento de tributos, empregando os instrumentos a
seu alcance para evitar a sonegação.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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
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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. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções
da linguagem.

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 envolvendo 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.
Problemas envolvendo Raciocínio Lógico.

Noções de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e
interfaces. Segurança física (equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico,
utilitários e aplicativos. Ambientes Windows e Linux. Execução de procedimentos operacionais de rotina.
Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos, comando, configurações, arquivo de
lote, antivírus, cópias de segurança MSOffice Word/97/2000/2007: 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.

Conhecimentos Específicos: Lei nº 1.086/1989, de 27 de dezembro de 1989, que institui o novo
Código Tributário do Município de Viana e dá outras providências. Noções Básicas Código Tributário
Nacional Lei 5.172/66 e suas alterações e Lei 6.440/76. Do Imposto Sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação. 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. 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
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
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Diferenciado concedido à Micro-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. Princípios
Constitucionais Tributários (Art. 150 Constituição Federal).

37- Cargo: FISCAL DE POSTURAS
Escolaridade: Ensino Superior Completo em qualquer área.
Descrição Sumária do Cargo: Compreende os cargos que se destinam a orientar e fiscalizar o
cumprimento das leis municipais, estaduais e federais pertinentes, regulamentos e normas concernentes
às posturas e particulares, em obediência aos códigos correspondentes, orientando aos contribuintes
quanto ao cumprimento da legislação.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções
da linguagem.

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 envolvendo 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.
Problemas envolvendo Raciocínio Lógico.

Noções de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e
interfaces. Segurança física (equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico,
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utilitários e aplicativos. Ambientes Windows e Linux. Execução de procedimentos operacionais de rotina.
Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos, comando, configurações, arquivo de
lote, antivírus, cópias de segurança MSOffice Word/97/2000/2007: 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.

Conhecimentos Específicos: Lei n° 1.876/2006 - cria o plano diretor municipal de Viana, lei n°
1.120/1991, de 15 de abril de 1991 institui o código de posturas do município de Viana. lei nº. 1897, de
28 de dezembro de 2006, que institui o código de posturas e de atividades urbanas do município de
Viana. 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. Lei Federal nº 6766/79 –
Estatutos das cidades e alterações feitas em 1999 pela Lei Federal nº 9.785/99. Autonomia e
competência do Município. Poder de polícia do Município: meios de atuação da fiscalização. Atos
administrativos relacionados ao poder de polícia: atributos, elementos, discricionariedade, vinculação;
autorização e licença. Direito de construir: fundamento, proteção à segurança e ao sossego, controle da
construção, o papel do Município; licenciamento de obras, consulta prévia, aprovação de projeto,
emissão de alvará, emissão de habite-se. O serviço público e o atendimento às necessidades do
cidadão.

38- Cargo: FISCAL DE OBRAS
Escolaridade: Ensino Superior Completo em qualquer área.
Descrição Sumária do Cargo: Compreende os cargos que se destinam a orientar e fiscalizar o
cumprimento das leis municipais, estaduais e federais pertinentes, regulamentos e normas concernentes
às obras públicas e particulares, em obediência aos códigos correspondentes, orientando aos
contribuintes quanto ao cumprimento da legislação.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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
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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. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções
da linguagem.

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 envolvendo 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.
Problemas envolvendo Raciocínio Lógico.

Noções de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e
interfaces. Segurança física (equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico,
utilitários e aplicativos. Ambientes Windows e Linux. Execução de procedimentos operacionais de rotina.
Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos, comando, configurações, arquivo de
lote, antivírus, cópias de segurança MSOffice Word/97/2000/2007: 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.

Conhecimentos Específicos: Lei n° 1.876/2006 - cria o plano diretor municipal de Viana, lei n°
1.299/1995, de 28 de dezembro de 1995 que dispõe sobre o código de obras no Município de Viana. lei
nº. 1.661/2003, de 29 de dezembro de 2003, que altera o código de obras do município de Viana.
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. Lei Federal nº 6766/79 – Estatutos
das cidades e alterações feitas em 1999 pela Lei Federal nº 9.785/99. Autonomia e competência do
Município. Poder de polícia do Município: meios de atuação da fiscalização. Atos administrativos
relacionados ao poder de polícia: atributos, elementos, discricionariedade, vinculação; autorização e
licença. Direito de construir: fundamento, proteção à segurança e ao sossego, controle da construção, o
papel do Município; licenciamento de obras, consulta prévia, aprovação de projeto, emissão de alvará,
emissão de habite-se. O serviço público e o atendimento às necessidades do cidadão.
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39- Cargo: FISCAL AMBIENTAL
Escolaridade: Ensino Superior Completo em qualquer área.
Descrição Sumária do Cargo: Compreende os cargos que se destinam a executar atividades de
fiscalização na área de meio ambiente, orientando processos, notificando e aplicando as penalidades
legais nos atos de agressão ao meio ambiente.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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. O
significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções
da linguagem.

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 envolvendo 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.
Problemas envolvendo Raciocínio Lógico.

Noções de Informática: Conhecimentos básicos de hardware. Componentes e funções. Conexões e
interfaces. Segurança física (equipamentos) e lógica (backup, vírus e antivírus). Software básico,
utilitários e aplicativos. Ambientes Windows e Linux. Execução de procedimentos operacionais de rotina.
Windows 98/Me/2000/XP, conceitos básicos, diretórios, arquivos, comando, configurações, arquivo de
lote, antivírus, cópias de segurança MSOffice Word/97/2000/2007: 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
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relacionados à Internet e ao correio eletrônico. Power Point: Configurações, tipos de apresentações,
formatações.

Conhecimentos Específicos: Lei nº. 1.388/1997, de 31 de dezembro de 1997, que institui o código
ambiental de Viana. Conceito de meio ambiente; meio ambiente na constituição; poluição e
contaminação do ar, da água, do solo; técnica de manejo e conservação do solo; gestão de unidade de
conservação; sociedade e meio ambiente; saneamento ambiental; poder de polícia ambiental; agrotóxico
- uso, produção, transporte e armazenamento; Lei 4.771/65 – Código Florestal; Lei 6.938/81. Lei de
Política Nacional de Meio Ambiente. Lei Federal 9605/98, Decreto Federal 6.514/08 e sua alteração
decreto 6.686/08. Resolução CONAMA 237-98, Gestão de Unidade de Conservação.

CARGOS DO MAGISTÉRIO
40- Cargo: Professor Ma-PA - Educação Infantil
Escolaridade: Formação docente em curso de licenciatura, de graduação plena, em Pedagogia com
Habilitação em Educação Infantil/ou Pré-Escola ou Normal Superior com Habilitação em Educação infantil
ou Licenciatura de graduação plena em Pedagogia e especialização em Educação Infantil ou Normal
Superior e especialização em educação infantil.

Descrição Sumária do Cargo: Planejar e ministrar aulas, acompanhar e avaliar as atividades
pedagógicas desenvolvidas com alunos e seu aproveitamento, em parceria com os demais profissionais
da Unidade de Ensino e comunidade escolar, em consonância com o projeto político pedagógico;
participar do conselho de classe, colaborar e participar da articulação da escola com a família e a
comunidade.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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.
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Conhecimentos Pedagógicos: Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias
e Tendências Pedagógicas; Sistemas de ensino

- Função social da escola; Processo de

Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor – aluno; Bases
psicológicas da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e Meios; Gestão escolar
democrática e a eficácia escolar; Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos);
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB - Lei
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; FUNDEB; Ensino Fundamental de 09(nove) anos. Resolução nº 4, de
13 de julho de 2010. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conhecimentos Específicos: Características da criança de 0 a 5 anos. Objetivos da educação infantil.
Espaço físico e recursos materiais. Conhecimento das Teorias e Contribuições de Piaget, Vygotsky,
Wallon, Paulo Freire, Emília Ferreiro para a educação. Etapas do desenvolvimento psicomotor. Processo
de aprendizagem da leitura a da escrita. A criança e o número. Recreação: Atividades recreativas, A
importância do jogo na educação Jogos, brincadeiras e psicomotricidade. Ampliação do repertório
vocabular. Objetivos e importância do trabalho com histórias e desenho infantil. A importância do ensino
de arte na escola e no desenvolvimento da criança. Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil. Planejamento e Avaliação na educação Infantil. Práticas docentes na Educação Infantil: objetivo,
metodologia e avaliação. Planejamento de aula: habilidades - objetivos à avaliação, Métodos e processos
no ensino da leitura, Desenvolvimento da linguagem oral, escrita, audição e leitura, métodos, técnicas e
habilidades, Instrumentos/Atividades Pedagógicas. Diretrizes curriculares para Educação Infantil.

41- Cargo: Professor Ma-PA - Ensino Fundamental Anos Iniciais
Escolaridade: Normal Superior e especialização nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Formação
docente em curso de licenciatura, de graduação plena, em Pedagogia com Habilitação para as séries
iniciais do Ensino Fundamental ou Normal Superior com Habilitação para as séries iniciais do Ensino
Fundamental.

Descrição Sumária do Cargo: Planejar e ministrar aulas, acompanhar e avaliar as atividades
pedagógicas desenvolvidas com alunos e seu aproveitamento, em parceria com os demais profissionais
da Unidade de Ensino e comunidade escolar, em consonância com o projeto político pedagógico; elaborar
e realizar estratégias de recuperação para os alunos com rendimento insatisfatório; participar do conselho
de classe, colaborar e participar da articulação da escola com a família e a comunidade .

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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.
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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.

Conhecimentos Pedagógicos: Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias
e Tendências Pedagógicas; Sistemas de ensino

- Função social da escola; Processo de

Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor – aluno; Bases
psicológicas da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e Meios; Gestão escolar
democrática e a eficácia escolar; Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos);
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB - Lei
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; FUNDEB; Ensino Fundamental de 09(nove) anos. Resolução nº 4, de
13 de julho de 2010. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conhecimentos Específicos: Conhecimento das Teorias e Contribuições de Piaget, Vygotsky,
Wallon, Paulo Freire, Emília Ferreiro para a educação. A formação e o desenvolvimento dos conceitos
científicos na infância. Origem da escrita e sua apropriação pela criança. As relações entre ensino e
aprendizagem na sala de aula. Metodologia de ensino: ciências, matemática, língua portuguesa e outros.
A importância do jogo na educação; A língua escrita numa perspectiva interacionista; A leitura infantil e
produção de textos; A criança enquanto ser em transformação; Visão interdisciplinar e transversal do
conhecimento.

Relacionamento Professor x Aluno, Função e papel da escola. Problemas de

aprendizagem: Fatores físicos, psíquicos e sociais. Recreação: Atividades recreativas, Processo EnsinoAprendizagem: avaliação, recuperação, Planejamento de aula: habilidades - objetivos à avaliação.
Métodos e processos no ensino da leitura, Desenvolvimento da linguagem oral, escrita, audição e leitura,
métodos, técnicas e habilidades, Instrumentos/Atividades Pedagógicas.

42 - Cargo: Professor Ma-PA - Educação Especial
Escolaridade: Formação docente em curso de licenciatura, de graduação plena, em educação especial
ou Formação específica em curso superior de pedagogia ou em curso normal superior ou curso de
licenciatura plena - mais curso de especialização em educação especial na área pleiteada, com duração
mínima de 360 horas.

Descrição Sumária do Cargo: Planejar, ministrar, acompanhar e avaliar as atividades pedagógicas
desenvolvidas pelos professores das classes comuns com inclusão e diretamente com alunos da
educação infantil e do ensino fundamental, com atendimento especializado na área de deficiência e de
necessidade educacional especial dos alunos, em parceria com os demais profissionais da Unidade de
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Ensino e comunidade escolar, quando necessário, em consonância com o projeto político pedagógico,
observado o princípio da inclusão escolar do aluno com deficiência.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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.

Conhecimentos Pedagógicos: Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias
e Tendências Pedagógicas; Sistemas de ensino

- Função social da escola; Processo de

Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor – aluno; Bases
psicológicas da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e Meios; Gestão escolar
democrática e a eficácia escolar; Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos);
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB - Lei
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; FUNDEB; Ensino Fundamental de 09(nove) anos. Resolução nº 4, de
13 de julho de 2010. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conhecimentos Específicos: Conceitos fundamentais em Educação Especial. Educação Especial no
contexto da educação brasileira. Educação Especial/Educação Inclusiva: direito à diversidade. Estigma e
identidade social do deficiente. Ensino do indivíduo especial: métodos, técnicas, recursos educativos e
organizações específicas. Ações integradoras: salas de recursos / oficina pedagógica. Ação junto às
famílias de pessoas portadoras de deficiência, ações integradoras. Tipos de deficiência; Causas da
deficiência; Exames diagnósticos para a detecção de deficiências; Os testes de inteligência; Idade mental
e idade cronológica; A criança deficiente e a família; O deficiente e a linguagem; O desenvolvimento
emocional e afetivo; Atividades gerais para os deficientes; Ludoterapia; A psicologia no auxilio a educação
e compreensão dos deficientes; A psicomotricidade; O deficiente e o trabalho; Treinamento para o
trabalho; Integração no mercado de trabalho; A adaptação do PNE. Resolução nº 4, de 02 de outubro de
2009 - Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação
Básica, modalidade Educação Especial e outras Legislações pertinentes à Educação Especial.
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43 - Cargo: Professor Ma-PB – Língua Portuguesa
Escolaridade: Formação docente em nível de educação superior obtida em curso de licenciatura, de
graduação plena em Letras ou programas de formação pedagógica para a educação básica para
profissionais portadores de diploma em nível de educação superior nos termos da regulamentação do
Conselho Nacional de Educação na área ou componente curricular de interesse.

Descrição Sumária do Cargo: Planejar e ministrar aulas, acompanhar e avaliar as atividades
pedagógicas

desenvolvidas

com

alunos

e seu

aproveitamento com

práticas

da área do

conhecimento/componente curricular indispensáveis ao desenvolvimento integral dos alunos da educação
infantil e dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, conforme o âmbito escolhido; executar as
atividades de regência de classe e planejamento escolar, em consonância com o projeto político
pedagógico; elaborar e realizar estratégias de recuperação para os alunos com rendimento insatisfatório;
participar do conselho de classe e colaborar e participar da articulação da escola com a família e a
comunidade.

Conhecimentos Pedagógicos: Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias
e Tendências Pedagógicas; Sistemas de ensino

- Função social da escola; Processo de

Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor – aluno; Bases
psicológicas da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e Meios; Gestão escolar
democrática e a eficácia escolar; Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos);
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB - Lei
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; FUNDEB; Ensino Fundamental de 09(nove) anos. Resolução nº 4, de
13 de julho de 2010. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conhecimentos Específicos: Leitura e Interpretação de diversificados tipos de textos. 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, 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. Normas de pontuação. A Língua
Portuguesa no contexto dos Parâmetros Curriculares ( 5ª a 8ª série).
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44 - Cargo: Professor Ma-PB – Matemática
Escolaridade: Formação docente em nível de educação superior obtida em curso de licenciatura, de
graduação plena em Matemática

OU

programas de formação pedagógica para a educação básica

para profissionais portadores de diploma em nível de educação superior nos termos da regulamentação do
Conselho Nacional de Educação, na área ou componente curricular de interesse.

Descrição Sumária do Cargo: Planejar e ministrar aulas, acompanhar e avaliar as atividades
pedagógicas

desenvolvidas

com

alunos

e

seu

aproveitamento

com

práticas

da

área

do

conhecimento/componente curricular indispensáveis ao desenvolvimento integral dos alunos da educação
infantil e dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, conforme o âmbito escolhido; executar as
atividades de regência de classe e planejamento escolar, em consonância com o projeto político
pedagógico; elaborar e realizar estratégias de recuperação para os alunos com rendimento insatisfatório;
participar do conselho de classe e colaborar e participar da articulação da escola com a família e a
comunidade.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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.

Conhecimentos Pedagógicos: Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias
e Tendências Pedagógicas; Sistemas de ensino

- Função social da escola; Processo de

Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor – aluno; Bases
psicológicas da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e Meios; Gestão escolar
democrática e a eficácia escolar; Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos);
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB - Lei
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; FUNDEB; Ensino Fundamental de 09(nove) anos. Resolução nº 4, de
13 de julho de 2010. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Conhecimentos 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. A Matemática no contexto dos Parâmetros Curriculares Nacionais.

45 - Cargo: Professor Ma-PB – Geografia
Escolaridade: Formação docente em nível de educação superior obtida em curso de licenciatura, de
graduação plena Geografia OU

programas de formação pedagógica para a educação básica para

profissionais portadores de diploma em nível de educação superior nos termos da regulamentação do
Conselho Nacional de Educação, na área ou componente curricular de interesse.

Descrição Sumária do Cargo: Planejar e ministrar aulas, acompanhar e avaliar as atividades
pedagógicas

desenvolvidas

com

alunos

e

seu

aproveitamento

com

práticas

da

área

do

conhecimento/componente curricular indispensáveis ao desenvolvimento integral dos alunos da educação
infantil e dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, conforme o âmbito escolhido; executar as
atividades de regência de classe e planejamento escolar, em consonância com o projeto político
pedagógico; elaborar e realizar estratégias de recuperação para os alunos com rendimento insatisfatório;
participar do conselho de classe e colaborar e participar da articulação da escola com a família e a
comunidade.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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.
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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.

Conhecimentos Pedagógicos: Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias
e Tendências Pedagógicas; Sistemas de ensino

- Função social da escola; Processo

de

Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor – aluno; Bases
psicológicas da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e Meios; Gestão escolar
democrática e a eficácia escolar; Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos);
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB - Lei
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; FUNDEB; Ensino Fundamental de 09(nove) anos. Resolução nº 4,
de 13 de julho de 2010. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conhecimentos 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. Parâmetros curriculares
nacionais – Geografia. Atualidades do cenário econômico e político em âmbito nacional e internacional.

46 - Cargo: Professor Ma-PB – Ciências
Escolaridade: Formação docente em nível de educação superior obtida em curso de licenciatura, de
graduação plena em Ciências Biológicas/Biologia OU

programas de formação pedagógica para a

educação básica para profissionais portadores de diploma em nível de educação superior nos termos da
regulamentação do Conselho Nacional de Educação, na área ou componente curricular de interesse.
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Descrição Sumária do Cargo: Planejar e ministrar aulas, acompanhar e avaliar as atividades
pedagógicas

desenvolvidas

com

alunos

e

seu

aproveitamento

com

práticas

da

área

do

conhecimento/componente curricular indispensáveis ao desenvolvimento integral dos alunos da educação
infantil e dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, conforme o âmbito escolhido; executar as
atividades de regência de classe e planejamento escolar, em consonância com o projeto político
pedagógico; elaborar e realizar estratégias de recuperação para os alunos com rendimento insatisfatório;
participar do conselho de classe e colaborar e participar da articulação da escola com a família e a
comunidade.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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.

Conhecimentos Pedagógicos: Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias
e Tendências Pedagógicas; Sistemas de ensino

- Função social da escola; Processo de

Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor – aluno; Bases
psicológicas da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e Meios; Gestão escolar
democrática e a eficácia escolar; Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos);
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB - Lei
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; FUNDEB; Ensino Fundamental de 09(nove) anos. Resolução nº 4, de
13 de julho de 2010. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conhecimentos 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
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Químicas; Cálculos Químicos; Soluções; Química Orgânica Química Descritiva. Física: Mecânica;
Termologia; Ótica; Eletricidade. Parâmetros Curriculares Nacionais: ciências naturais.

47 - Cargo: Professor Ma-PB – Língua Estrangeira - Inglês
Escolaridade: Formação docente em nível de educação superior obtida em curso de licenciatura, de
graduação plena em Letras/Inglês OU programas de formação pedagógica para a educação básica para
profissionais portadores de diploma em nível de educação superior nos termos da regulamentação do
Conselho Nacional de Educação, na área ou componente curricular de interesse.

Descrição Sumária do Cargo: Planejar e ministrar aulas, acompanhar e avaliar as atividades
pedagógicas

desenvolvidas

com

alunos

e

seu

aproveitamento

com

práticas

da

área

do

conhecimento/componente curricular indispensáveis ao desenvolvimento integral dos alunos da educação
infantil e dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, conforme o âmbito escolhido; executar as
atividades de regência de classe e planejamento escolar, em consonância com o projeto político
pedagógico; elaborar e realizar estratégias de recuperação para os alunos com rendimento insatisfatório;
participar do conselho de classe e colaborar e participar da articulação da escola com a família e a
comunidade.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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.

Conhecimentos Pedagógicos: Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias
e Tendências Pedagógicas; Sistemas de ensino

- Função social da escola; Processo de

Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor – aluno; Bases
psicológicas da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e Meios; Gestão escolar
democrática e a eficácia escolar; Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos);
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB - Lei
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9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; FUNDEB; Ensino Fundamental de 09(nove) anos. Resolução nº 4, de
13 de julho de 2010. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conhecimentos Específicos: Compreensão de textos: textos de diversos tipos, de padrão
contemporâneo, e provenientes de diversas fontes e níveis de dificuldade. Prefixes and Sufixes. Passive
voice. Reported Speech. Comparatives / Superlatives. Verb Tenses. Relative Pronouns. Modal Auxiliary
Verbs. Personal Pronouns. Possessive Adjectives and Pronouns. Definite and Indefinite Pronouns.
Conditional Sentences. False Friends. Quantifiers: much/ many; very/very much; so/so much/ so many;
too/too much/ too many; enough. Prepositions. Discourse Markers. Special Difficulties: raise/rise; lay/lie;
rob/steal; spend/waste; used to/to be used to; would rather/ had better; borrow/lend; lose/miss;
remember/remind; say/tell. Noun phrases, Verb phrases, Phrasal Verbs, Prepositional Phrases, Adjective
Phrases, Noun clauses, Adjective clauses, Adverbial clauses. A Língua Inglesa e os parâmetros
curriculares.

48 - Cargo: Professor Ma-PB – Educação Religiosa
Escolaridade: Licenciatura Plena em Ensino Religioso ou Ciências da Religião ou Licenciatura Plena em
qualquer área do conhecimento acrescida de curso de Pós Graduação "lato sensu" de 360 horas no
mínimo, em Ensino Religioso ou Ciências da Religião.

Descrição Sumária do Cargo: Planejar e ministrar aulas, acompanhar e avaliar as atividades
pedagógicas

desenvolvidas

com

alunos

e

seu

aproveitamento

com

práticas

da

área

do

conhecimento/componente curricular indispensáveis ao desenvolvimento integral dos alunos da educação
infantil e dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, conforme o âmbito escolhido; executar as
atividades de regência de classe e planejamento escolar, em consonância com o projeto político
pedagógico; elaborar e realizar estratégias de recuperação para os alunos com rendimento insatisfatório;
participar do conselho de classe e colaborar e participar da articulação da escola com a família e a
comunidade.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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
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fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras
de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Pedagógicos: Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias
e Tendências Pedagógicas; Sistemas de ensino

- Função social da escola; Processo de

Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor – aluno; Bases
psicológicas da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e Meios; Gestão escolar
democrática e a eficácia escolar; Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos);
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB - Lei
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; FUNDEB; Ensino Fundamental de 09(nove) anos. Resolução nº 4, de
13 de julho de 2010. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conhecimentos Específicos: O Ensino Religioso nas leis de ensino a partir da concepção religiosa;
currículo: pressupostos; objetivos; interdisciplinaridade; concepção; correlação da disciplina na área de
conhecimento da educação religiosa; metodologia e didática; avaliação. Ética. Respeito mútuo. Justiça.
Solidariedade. Diálogo.

Desenvolvimento moral. Caracterização histórica das tradições das grandes

religiões (hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo e islamismo) nos seguintes registros: crenças, livros
sagrados, lugares sagrados e de oração, gestos e ritos, festas religiosas, fundadores, organização
institucional, valores éticos, símbolos sagrados. Homem – um ser racional; Relação consigo mesmo, como
outro, com a natureza e com Deus; Qualidade nas relações a partir da consciência espiritual Culturas e
Tradições Religiosas: Uma discussão sobre o contexto local; Dogmas, rituais, símbolos, crença; História
das religiões situada nas mais variadas culturas fenômeno religioso e a opção por uma religião;
Superando os mitos e buscando a prática da Ética no exercício da Cidadania plena; Sociedade e família.

49 - Cargo: Professor Ma-PB – Educação Física
Escolaridade: Formação docente em nível de educação superior obtida em curso de licenciatura, de
graduação plena em Educação Física OU programas de formação pedagógica para a educação básica
para profissionais portadores de diploma em nível de educação superior nos termos da regulamentação do
Conselho Nacional de Educação, na área ou componente curricular de interesse.

Descrição Sumária do Cargo: Planejar e ministrar aulas, acompanhar e avaliar as atividades
pedagógicas

desenvolvidas

com

alunos

e

seu

aproveitamento

com

práticas

da

área

do

conhecimento/componente curricular indispensáveis ao desenvolvimento integral dos alunos da educação
infantil e dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, conforme o âmbito escolhido; executar as
atividades de regência de classe e planejamento escolar, em consonância com o projeto político
pedagógico; elaborar e realizar estratégias de recuperação para os alunos com rendimento insatisfatório;
participar do conselho de classe e colaborar e participar da articulação da escola com a família e a
comunidade.

Conteúdos de Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de texto. Ortografia. Divisão silábica.
Acentuação gráfica. Sinais gráficos. Pontuação. Coletivos. Aumentativos e diminutivos. Graus do
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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.

Conhecimentos Pedagógicos: Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias
e Tendências Pedagógicas; Sistemas de ensino

- Função social da escola; Processo de

Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor – aluno; Bases
psicológicas da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e Meios; Gestão escolar
democrática e a eficácia escolar; Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos);
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB - Lei
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; FUNDEB; Ensino Fundamental de 09(nove) anos. Resolução nº 4, de
13 de julho de 2010. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conhecimentos Específicos: Dimensões históricas da Educação Física; A Educação Física no
currículo da Educação Básica: significados e possibilidades; As 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;

Fundamentos, regras

equipamentos e instalações utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística),
handebol, futebol e voleibol.

Conceitos: anatomia, biometria, biomecânica. Fisiologia do esforço e

socorros de urgência. Efeitos fisiológicos dos exercícios, regulação hormonal durante o exercício, controle
cardiovascular durante o exercício, termorregulação e relação entre atividade física e doenças
cardiovasculares e respiratórias. Recreação, ginástica e dança. Práticas desportivas, modalidades e
regulamentos; 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.

50 - Cargo: Professor Ma-PB – Artes
Escolaridade: Formação docente em nível de educação superior obtida em curso de licenciatura, de
graduação plena em Artes OU programas de formação pedagógica para a educação básica para
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profissionais portadores de diploma em nível de educação superior nos termos da regulamentação do
Conselho Nacional de Educação, na área ou componente curricular de interesse.

Descrição Sumária do Cargo: Planejar e ministrar aulas, acompanhar e avaliar as atividades
pedagógicas

desenvolvidas

com

alunos

e

seu

aproveitamento

com

práticas

da

área

do

conhecimento/componente curricular indispensáveis ao desenvolvimento integral dos alunos da educação
infantil e dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, conforme o âmbito escolhido; executar as
atividades de regência de classe e planejamento escolar, em consonância com o projeto político
pedagógico; elaborar e realizar estratégias de recuperação para os alunos com rendimento insatisfatório;
participar do conselho de classe e colaborar e participar da articulação da escola com a família e a
comunidade.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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.

Conhecimentos Pedagógicos: Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias
e Tendências Pedagógicas; Sistemas de ensino

- Função social da escola; Processo de

Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor – aluno; Bases
psicológicas da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e Meios; Gestão escolar
democrática e a eficácia escolar; Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos);
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB - Lei
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; FUNDEB; Ensino Fundamental de 09(nove) anos. Resolução nº 4, de
13 de julho de 2010. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conhecimentos Específicos: O significado da arte no processo de transformação do homem com os
outros homens e com a natureza através do trabalho; Arte-educação como representação e organização
do real; Educação Artística na formação da percepção e da sensibilidade do aluno. Pressupostos
Metodológicos - Alfabetização Estética: leitura, conhecimento e trabalho artístico. A História da Arte Geral;
A História da Arte no Brasil; A História da Arte Arquitetônica; Teatro - O teatro na Educação; O Jogo
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dramático teatral na escola; Harmonia de cores; Geometria; Projeções Geométricas; Elementos básicos
das composições artísticas (coreografias, teatrais) O ensino de artes no Ensino Fundamental: a
metodologia do ensino da arte; o desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas artísticas e suas
relações com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sócio cultural do ser humano; as diferentes
linguagens artísticas e a educação.

51 - Cargo: Professor Ma-PB – Sociologia
Escolaridade: Formação docente em curso de licenciatura, de graduação plena, em Sociologia ou
Ciências Sociais e/ou formação pedagógica para a educação básica para profissionais com diploma em
nível de educação superior, nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Educação ou
formação de Especialista em nível de pós-gaduação lato sensu/ Especialização na área da Educação.

Descrição Sumária do Cargo: Planejar e coordenar projetos de apoio docente às escolas, ministrar,
acompanhar e avaliar atividades pedagógicas integradas.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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.

Conhecimentos Pedagógicos: Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias
e Tendências Pedagógicas; Sistemas de ensino

- Função social da escola; Processo de

Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor – aluno; Bases
psicológicas da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e Meios; Gestão escolar
democrática e a eficácia escolar; Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos);
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB - Lei
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; FUNDEB; Ensino Fundamental de 09(nove) anos. Resolução nº 4, de
13 de julho de 2010. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conhecimentos Específicos: Conceito e importância da Sociologia. Pensamento fundante da
Sociologia: E. Durkheim; K. Marx e M. Weber. A construção histórica do saber sociológico. A sociologia
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como ciência. A sociologia e as ciências sociais. A questão metodológica nas ciências sociais e a
pesquisa social. Estrutura e organização social. Estrutura da sociedade. Instituições sociais. Classes
sociais/status. Educação, Sociedade, Estado e Ideologia. Os processos de globalização: as desigualdades
sociais, a violência e o Estado. Ética e Cidadania. Sociedade, trabalho, relações sociais. Os meios de
comunicação e a questão ideológica. O meio ambiente e o desenvolvimento tecnológico. Diversidades
culturais e étnicas. O processo de exclusão social e a pedagogia. Educação e Movimentos Sociais.

52 - Cargo: Professor Ma-PB – Filosofia
Escolaridade: Formação docente em curso de licenciatura, de graduação plena, em Filosofia E/OU
formação pedagógica para a educação básica para profissionais com diploma em nível de educação
superior,

nos

termos

da

regulamentação

do

Conselho

Nacional

de

Educação

OU formação de Especialista em nível de pós-gaduação lato sensu/ Especialização na área da Educação.

Descrição Sumária do Cargo: Planejar e coordenar projetos de apoio docente às escolas, ministrar,
acompanhar e avaliar atividades pedagógicas integradas.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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.

Conhecimentos Pedagógicos: Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias
e Tendências Pedagógicas; Sistemas de ensino

- Função social da escola; Processo de

Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor – aluno; Bases
psicológicas da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e Meios; Gestão escolar
democrática e a eficácia escolar; Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos);
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB - Lei
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; FUNDEB; Ensino Fundamental de 09(nove) anos. Resolução nº 4, de
13 de julho de 2010. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Conhecimentos Específicos: Filosofia, Antropologia e Educação. Filosofia e o problema do
conhecimento humano: questões fundamentais. Filosofia e Ciência. Filosofia Política, Ideologia e
Cidadania. Ética, Moral e Filosofia. Filosofia e a Lógica Formal e Dialética. Cultura, Estética e Filosofia.
Filosofia Clássica: abordagem histórica. Filosofia Medieval: abordagem histórica. Filosofia Moderna:
abordagem histórica. Filosofia Contemporânea: abordagem histórica.

53 - Cargo: Professor Ma-PB – Música (Musicalidade)
Escolaridade: Formação docente em curso de licenciatura, de graduação plena, em Música
E/OU
educação

formação pedagógica para a educação básica para profissionais com diploma em nível de
superior,

nos

termos

da

regulamentação

do

Conselho

Nacional

de

Educação

OU formação de Especialista em nível de pós-gaduação lato sensu/ Especialização na área da Educação.

Descrição Sumária do Cargo: Planejar e coordenar projetos de apoio docente às escolas, ministrar,
acompanhar e avaliar atividades pedagógicas integradas.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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.

Conhecimentos Pedagógicos: Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias
e Tendências Pedagógicas; Sistemas de ensino

- Função social da escola; Processo de

Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor – aluno; Bases
psicológicas da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e Meios; Gestão escolar
democrática e a eficácia escolar; Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos);
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB - Lei
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; FUNDEB; Ensino Fundamental de 09(nove) anos. Resolução nº 4, de
13 de julho de 2010. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conhecimentos Específicos: Metodologias de musicalização: principais correntes do séc. XX e
discussão atual; principais correntes surgidas no Brasil; músicas folclóricas, étnicas e populares e sua
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utilização em sala de aula; prática instrumental e canto coral na escola regular; noções básicas de técnica
vocal infantil e juvenil; novas tecnologias da informação e da comunicação e sua utilização na educação
musical. História da música: da Antiguidade Clássica ao séc. XXI; principais movimentos da música
popular nos séculos XX e XXI; história da música no Brasil, do descobrimento aos dias atuais; história da
música popular brasileira. Leitura e escrita da música: a grafia musical tradicional e as propostas surgidas
no século XX; notações rítmicas, melódicas e harmônicas; claves, escalas, intervalos, acordes,
encadeamentos harmônicos, harmonia vocal e instrumental, polifonia, arranjo para conjuntos musicais
escolares. Conjuntos instrumentais e vocais: principais tipos de conjuntos e suas características;
instrumentos da orquestra e da música popular.

54 – Cargo – Professor - Informática Educativa
Escolaridade: Formação docente em curso de licenciatura, de graduação plena, na área do magistério, acrescida
de curso de, no mínimo, 80 horas em Tecnologia da Informação e Comunicação, com ênfase em tecnologias
educacionais ou de curso de informática básica com duração mínima de 120 horas.

Descrição Sumária do Cargo: Planejar e coordenar projetos de apoio docente às escolas, ministrar,
acompanhar e avaliar atividades pedagógicas na área de Tecnologia da Informação e Comunicação, com
ênfase em tecnologias educacionais e Informática Educativa.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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.

Conhecimentos Pedagógicos: Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias
e Tendências Pedagógicas; Sistemas de ensino

- Função social da escola; Processo de

Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor – aluno; Bases
psicológicas da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e Meios; Gestão escolar
democrática e a eficácia escolar; Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos);
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB - Lei

75

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; FUNDEB; Ensino Fundamental de 09(nove) anos. Resolução nº 4, de
13 de julho de 2010. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conhecimentos Específicos: Pacote Office 2000/XP/2003; Internet Explorer; Conceitos em Hardware;
conectividade e configuração de ambiente de usuário. Sistemas Operacionais (98/2000/XP/2003): Instalação e
configuração; Sistemas de Arquivos; Serviços de rede em ambiente Windows IIS, DNS, WINS, DHCP, Grupos
de Usuários e Unidades Organizacionais, Domínios, Sites, Diretivas de Grupo, Backup; Jogos educativos,
aplicação e acompanhamento do aluno em softwares educacionais construtivistas e instrucionistas. O uso do
computador na Escola, as novas tecnologias, Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação e a
formação docente, o papel do Professor na era digital e a utilização da tecnologia como meio de pesquisa e
ferramenta no processo de ensino aprendizagem; Sistema Operacional Linux; Ambientes Virtuais de
Aprendizagem, Portais de Informação, Bibliotecas Virtuais; Sistemas Multimídia, Linguagem, Multimídia,
Hipertexto e Hipermídia. O professor e a informática. Os recursos Multimídias e a educação.

55 – Cargo – Professor Ma-PP – Orientação Educacional
Escolaridade: Formação específica em nível de educação superior obtida em curso superior de
graduação plena em Pedagogia com Habilitação em Orientação Educacional ou Gestão Escolar ou
Licenciatura de graduação plena em Pedagogia com curso de formação de Especialista em nível de pósgaduação lato sensu/ Especialização em Gestão Escolar e/ou Orientação Educacional.

Descrição Sumária do Cargo: Participar da elaboração, reelaboração e execução da proposta
pedagógica e das políticas educacionais do Município; exercer as atribuições referentes a elaboração,
reelaboração e execução da política pedagógica da unidade escolar; dinamizar a capacitação continuada
dos professores; participar do conselho de classe; colaborar e participar da articulação da escola com a
família e a comunidade; executar atividades de planejamento, orientação educacional, coordenação
educacional, coordenação de atividades educacionais, avaliação de aprendizagem, assessoramento em
assuntos educacionais de ensino, pesquisa, e avaliação institucional.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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
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fala. Alfabeto fonológico. Ortoepia. Prosódia. O significado das palavras. Denotação e conotação. Figuras
de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Pedagógicos: Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias
e Tendências Pedagógicas; Sistemas de ensino

- Função social da escola;

Processo de

Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor – aluno; Bases
psicológicas da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e Meios; Gestão escolar
democrática e a eficácia escolar; Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos);
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB - Lei
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; FUNDEB; Ensino Fundamental de 09(nove) anos. Resolução nº 4, de
13 de julho de 2010. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conhecimentos Específicos: Conhecimento específico na área de atuação. Conhecimentos que
condizem com a formação exigida no cargo. O significado histórico-social da Orientação Educacional:
Origem e trajetória da O E no Brasil, Dimensões Filosóficas, Políticas, Sociais e Pedagógicas, Tendências
e desafios atuais da Orientação Educacional. Campos de atuação e a prática do Orientador Educacional:
A função do Orientador educacional, A Orientação Educacional em face à Legislação Educacional de País,
A Orientação Educacional e as Formas Alternativas da Educação. A Orientação Educacional e a revolução
teórica-prática da educação: A OE e a organização escolar, Ação integrada da OE, Nova dimensão da OE.
A prática da orientação educacional: reflexão e análise com base em princípios teóricos. A ação
orientadora nos níveis e nas modalidades de ensino: educação infantil, ensino fundamental, educação
especial e educação de jovens e adultos. Laboratórios de aprendizagens e brinquedoteca. O orientador
educacional no cotidiano da escola: reuniões, calendário escolar, conselho de classe, organização das
turmas, entrevistas, formação continuada, questões de planejamento ( PPP, planos de estudos, plano de
trabalho e estudos de recuperação), avaliação,registros.

56 – Cargo – Professor Ma-PP – Supervisão
Escolaridade: Formação específica em nível de educação superior obtida em curso superior de
graduação plena em Pedagogia com Habilitação em Supervisão Escolar ou Administração Educacional ou
Administração Escolar ou Inspeção Escolar ou Gestão Escolar ou Licenciatura de graduação plena em
Pedagogia com curso de formação de Especialista em nível de pós-gaduação lato sensu/ Especialização
em Educação e/ou em Supervisão Escolar e/ou Gestão Escolar.

Descrição Sumária do Cargo: Participar da elaboração, reelaboração e execução da proposta
pedagógica e das políticas educacionais do Município; exercer as atribuições referentes a elaboração,
reelaboração e execução da política pedagógica da unidade escolar; dinamizar a capacitação continuada
dos professores; participar do conselho de classe; colaborar e participar da articulação da escola com a
família e a comunidade; executar atividades de planejamento, supervisão, coordenação educacional,
coordenação de atividades educacionais, avaliação de aprendizagem, assessoramento em assuntos
educacionais de ensino, pesquisa, e avaliação institucional.
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Conteúdos de Língua Portuguesa: 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.

Conhecimentos Pedagógicos: Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias
e Tendências Pedagógicas; Sistemas de ensino

- Função social da escola; Processo de

Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor – aluno; Bases
psicológicas da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e Meios; Gestão escolar
democrática e a eficácia escolar; Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos);
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB - Lei
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; FUNDEB; Ensino Fundamental de 09(nove) anos. Resolução nº 4, de
13 de julho de 2010. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conhecimentos Específicos: Conhecimento específico na área de atuação. Supervisão Escolar:
conceito, evolução, características, necessidade; Funções: Relações Humanas na Supervisão Escolar,
Etapas da Supervisão; Setores da Supervisão: planejamento, comunicação, material didático, ensino,
assistência ao professor, visitas e reuniões, assistência ao educando, disciplina, atividades extraclasse,
relações com a comunidade, arquivo, avaliação.

A ação do supervisor escolar e o projeto político

pedagógico - metodologia de elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação Tendências
pedagógicas na prática escolar – as tendências liberais e as tendências progressistas.A integração do
trabalho do supervisor escolar com os demais profissionais envolvidos no sistema: a participação do
profissional no treinamento e aperfeiçoamento das equipes escolares. Medidas e dispositivos legais de
proteção à criança e ao adolescente. Didática – interação Professor X Aluno; Sala de Aula – espaço
aberto para pluralidade e a diversidade de experiências culturais.

Educação inclusiva e currículo;

Planejamento: Concepção, tipo, função; Planejamento como pratica democrática; Planejamento
participativo. Gestão democrática escolar – Conselho de Classe; Avaliação do processo ensino
aprendizagem. Evasão e Repetência; Recursos, Métodos, e Técnicas de Ensino; Tecnologia Educacional.
A prática da supervisão escolar: reflexão e análise com base em princípios teóricos. A ação supervisora
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nos níveis e nas modalidades de ensino: educação infantil, ensino fundamental, educação especial e
educação de jovens e adultos. Laboratórios de aprendizagens e brinquedoteca. O supervisor escolar no
cotidiano da escola: reuniões, calendário escolar, conselho de classe, organização das turmas,
entrevistas, formação continuada, questões de planejamento( PPP, planos de estudos, plano de trabalho
e estudos de recuperação), avaliação,registros.

57 – Cargo – Professor Ma-PP – Inspeção
Escolaridade: Formação específica em nível de educação superior obtida em curso superior de graduação plena
em

Pedagogia

com

Habilitação

em

Inspeção

Escolar

ou

Gestão

Escolar

OU

Licenciatura de graduação plena em Pedagogia com curso de formação de Especialista em nível de pós-gaduação
lato sensu/ Especialização em Educação e/ou Inspeção Escolar e/ou Gestão Escolar.

Descrição Sumária do Cargo: Participar da elaboração, reelaboração e execução da proposta
pedagógica e das políticas educacionais do Município; exercer as atribuições referentes a elaboração,
reelaboração e execução da política pedagógica da unidade escolar; dinamizar a capacitação continuada
dos professores; participar do conselho de classe; colaborar e participar da articulação da escola com a
família e a comunidade; executar atividades de planejamento, inspeção, coordenação educacional,
coordenação de atividades educacionais, avaliação de aprendizagem, assessoramento em assuntos
educacionais de ensino, pesquisa, e avaliação institucional.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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.

Conhecimentos Pedagógicos: Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias
e Tendências Pedagógicas; Sistemas de ensino

- Função social da escola; Processo de

Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor – aluno; Bases
psicológicas da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e Meios; Gestão escolar
democrática e a eficácia escolar; Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos);
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB - Lei
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9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; FUNDEB; Ensino Fundamental de 09(nove) anos. Resolução nº 4, de
13 de julho de 2010. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conhecimentos Específicos: A Educação básica e profissional na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei 9394/96), de 20 de dezembro de 1996. Legislação Federal Complementar:
Resoluções do Conselho Nacional de Educação. Legislação Estadual Regulamentar: Deliberações do
Conselho Estadual de Educação. A Ação do Inspetor na Escola e no Sistema de Ensino: Atributos
Pessoais e Profissionais necessários ao exercício da função; Atribuições e competências do Inspetor
Escolar na rede de Ensino do Município e responsabilidade legal da função; Regimento Escolar e Projeto
Político-Pedagógico; Planejamento Curricular, Planejamento de Ensino, Planejamento Escolar; Avaliação
da aprendizagem Escolar; Inspeção e Avaliação Institucional. A Ação do Inspetor com a Documentação
Escolar: Principais Registros dos fatos relativos à vida escolar do aluno e da instituição de ensino
(matricula, transferência, classificação, reclassificação, adaptação, aproveitamento de estudos, avanços
progressivos, aproveitamento de estudos); Documentos de registros dos fatos relativos à vida escolar do
aluno e da instituição de ensino (Certificado, Diplomas, Transferência, Histórico Escolar, Atas, Relatórios,
Relatório Anual); Critérios de promoção e freqüência, progressão total, progressão parcial, recuperação;
Calendário Escolar – dias letivos, carga horária, jornada diária de trabalho.

58 – Cargo – Professor Ma-PP – Administração
Escolaridade: Formação específica em nível de educação superior obtida em curso superior de
graduação plena em Pedagogia com Habilitação Administração Educacional ou Administração Escolar ou
Gestão Escolar ou Licenciatura de graduação plena em Pedagogia com curso de formação de Especialista
em nível de pós-gaduação lato sensu/ Especialização em Educação e/ou em Administração Educacional
e/ou Administração Escolar e/ou Gestão Escolar.

Descrição Sumária do Cargo: Participar da elaboração, reelaboração e execução da proposta
pedagógica e das políticas educacionais do Município; exercer as atribuições referentes a elaboração,
reelaboração e execução da política pedagógica da unidade escolar; dinamizar a capacitação continuada
dos professores; participar do conselho de classe; colaborar e participar da articulação da escola com a
família e a comunidade; executar atividades de administração, planejamento, coordenação educacional,
coordenação de atividades educacionais, avaliação de aprendizagem, assessoramento em assuntos
educacionais de ensino, pesquisa, e avaliação institucional.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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.
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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.

Conhecimentos Pedagógicos: Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias
e Tendências Pedagógicas; Sistemas de ensino

- Função social da escola; Processo de

Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor – aluno; Bases
psicológicas da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e Meios; Gestão escolar
democrática e a eficácia escolar; Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos);
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB - Lei
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; FUNDEB; Ensino Fundamental de 09(nove) anos. Resolução nº 4, de
13 de julho de 2010. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conhecimentos Específicos: Legislação Educacional. Política Educacional. A organização da
Educação Básica; Diretrizes curriculares para o Ensino Fundamental e para a Educação Infantil;
Parâmetros Curriculares Nacionais; Financiamento da Educação Básica. O pedagogo e a organização do
trabalho na escola. O trabalho do gestor junto à família e à comunidade: limites e perspectivas. As
relações de poder no espaço escolar democrático. O gestor e o processo de construção do projeto
político-pedagógico. Educação, trabalho e cidadania. A Educação Básica no Brasil: acesso, permanência,
inclusão e fracasso escolar; planejamento escolar e o trabalho coletivo.

Projetos de trabalho e

interdisciplinaridade. Teorias da Administração Escolar. Liderança. Avaliação institucional.

59- Cargo: Professor Ma-PB – História
Escolaridade: Formação docente em nível de educação superior obtida em curso de licenciatura, de
graduação plena em História ou programas de formação pedagógica para a educação básica para
profissionais portadores de diploma em nível de educação superior nos termos da regulamentação do
Conselho Nacional de Educação, na área ou componente curricular de interesse.

Descrição Sumária do Cargo: Planejar e ministrar aulas, acompanhar e avaliar as atividades
pedagógicas

desenvolvidas

com

alunos

e

seu

aproveitamento

com

práticas

da

área

do

conhecimento/componente curricular indispensáveis ao desenvolvimento integral dos alunos da educação
infantil e dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, conforme o âmbito escolhido; executar as
atividades de regência de classe e planejamento escolar, em consonância com o projeto político
pedagógico; elaborar e realizar estratégias de recuperação para os alunos com rendimento insatisfatório;
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participar do conselho de classe e colaborar e participar da articulação da escola com a família e a
comunidade.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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.

Conhecimentos Pedagógicos: Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias
e Tendências Pedagógicas; Sistemas de ensino

- Função social da escola; Processo

de

Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor – aluno; Bases
psicológicas da aprendizagem; Tecnologia educacional; Métodos. Técnicas e Meios; Gestão escolar
democrática e a eficácia escolar; Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos);
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Pedagogia da Inclusão. Legislação – LDB - Lei
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases; FUNDEB; Ensino Fundamental de 09(nove) anos. Resolução nº 4,
de 13 de julho de 2010. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conhecimentos Específicos: Teoria e metodologia. Conceituação e periodização. Principais
tendências historiográficas. A origem do Homem. Antigüidade Oriental e 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 (1808-1840).
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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 latino-americanas 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: mudanças e continuidades. A desintegração
da URSS e a crise do Leste europeu. O novo contexto internacional: globalização e regionalização.

60- Cargo: BIBLIOTECÁRIO
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Biblioteconomia.
Descrição Sumária do Cargo: Planejar, implementar, administrar e organizar bibliotecas e sistemas
de acesso e recuperação de informação.

Conteúdos de Língua Portuguesa: 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. O significado das
palavras. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Funções da linguagem.

Conhecimentos Gerais: Aspectos históricos e geográficos do município de Viana. Tópicos relevantes
e atuais sobre o País, o Estado e o Município: Organização política, cultural, economia, educação,
agricultura, pecuária, esporte, comércio e turismo. Meios de comunicação. Meio ambiente: preservação e
destruição. Relacionamento interpessoal. Atualidades nacionais e internacionais.
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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. 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.

Obs.: A empresa não indica bibliografia os objetos de avaliação constam do edital de abertura. A empresa
não dispõe de informações relativas ao material de estudo ou a indicação de referência bibliográfica.
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