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COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

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

invariáveis e suas funções no texto; concordâncias verbal e nominal; divisão silábica; processos de formação de palavras: 

derivação, composição e outros processos.

Raciocínio Lógico e Matemático:  Compreensão de estruturas lógicas; lógica de argumentação: analogias, inferências, 

deduções e conclusões.

Conhecimentos Gerais:  Noções gerais sobre a vida econômica, social, política. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e 

sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

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

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

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

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

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

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

Raciocínio Lógico e Matemático:  Compreensão de estruturas lógicas; lógica de argumentação: analogias, inferências, 

deduções e conclusões.

Conhecimentos Gerais:  Noções gerais sobre a vida econômica, social, política. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e 

sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sintático e paralelismo semântico.

Informática:  Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e 

DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: 

Windows Vista e 7 (seven). Processador de texto (Word). Planilhas eletrônicas (Excel). Conceitos de tecnologias relacionadas à 

Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa 

na Web.
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CARGO 201: AGENTE ADMINISTRATIVO

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

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

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

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

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

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

Administrativo no âmbito da  Administração Público Federal.

CARGO 202: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

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

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

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

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

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

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

instrumentais, equipamentos e ambientes odontológicos. Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho. Higiene Bucal: 

técnicas de escovação supervisionada, cuidados com aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos utilizados em Odontologia. 

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

odontológicos: nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento e controle de estoque. Utilização racional de fluoretos 

em Odontologia. Placa bacteriana: identificação, índices, fisiologia, patogenia, meios químicos e mecânicos utilizados para o 

seu controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão, lesões de tecidos moles – 

conceito, etiologia, evolução, transmissibilidade, medidas de promoção de saúde e prevenção da ocorrência das patologias. 

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

objetivos, métodos de trabalho.

CARGO 203: RECEPCIONISTA

Conhecimentos  Específicos:  Noções  gerais  sobre  processos  de  arquivo  de  documentos.  Correspondência  comercial 

(recepção e emissão). Relacionamento interpessoal. Atendimento ao público. Organização do ambiente de trabalho. 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sintático e paralelismo semântico.

Informática:  Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e 

DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: 

Windows Vista e 7 (seven). Processador de texto (Word). Planilhas eletrônicas (Excel). Conceitos de tecnologias relacionadas à 

Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa 

na Web.

CARGO 301: TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Conhecimentos Específicos: Noções de microbiologia e biossegurança. Conceitos básicos de análises clínicas. Vigilância 

Epidemiológica. Sistema Nacional de  Vigilância sanitária. Serviços profilaxia e política sanitária. Inspeção: aspectos gerais, 
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finalidade, etapas e tipos de inspeção. Normas de inspeção de estabelecimentos onde sejam comercializados, distribuídos ou 

fabricados alimentos. Coleta de amostras de gêneros alimentícios para análise em laboratório. Boas práticas de manipulação 

alimentar. Normas de inspeção de estabelecimentos de saúde. Legislação Sanitária.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sintático e paralelismo semântico.

Informática:  Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e 

DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: 

Windows Vista e 7 (seven). Processador de texto (Word). Planilhas eletrônicas (Excel). Conceitos de tecnologias relacionadas à 

Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa 

na Web.

CARGO 401: ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

Conhecimentos Específicos:  1. Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações. 2. Direito Administrativo: 

Princípios da Administração Pública, Atos Administrativos, Contratos Administrativos, Serviços Públicos, Licitação, Processo 

Administrativo; Controle da Administração Pública. 3. Emenda Constitucional n.º 19, de 04 de junho de 1998. 4. Emenda 

Constitucional n.º 20, de 15 de dezembro de 1998. 5. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 

e suas alterações. 6. Lei nº10.520, de 17 de julho de 2002. 7. Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000  e suas 

alterações. 8. Lei 8.429, de 02 de junho de 1992  e suas atualizações.9. Conhecimentos sobre Auditoria e Controladoria. 10.  

Administração  Financeira  e  Orçamentária.  11.  Noções  de  informática  –  Word  e  Excel  (Windows  2010).  12.  Gestão  de 

Organizações Públicas e Privadas (CHAMON, Edna Mª Querido de Oliveira). 13. Responsabilidade do Agente Público: criminal, 

política, administrativa, civil e pela prática de ato de improbidade administrativa. 14. Controle do Patrimônio Público: Patrimônio 

Público, Administração Pública, Interesse Público e Interesse Difuso, Espécies de Controle, Controle Jurisdicional e Controle 

Judicial. 15. Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964  e alterações. 16. Orçamento Público,  Princípios Orçamentários, Ciclos 

Orçamentários, Receita Pública, Estágios de Despesas. 17. Manual Técnico de Orçamento. 18. Administração de Recursos 

Humanos: trabalho em equipe, gestão de conflitos, treinamento e desenvolvimento.

CARGO 402: CONTADOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

processos de licitação: Lei Nº 8666/93; Lei complementar 101/00 – finanças públicas; Constituição Federal de 1988.
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CARGO 403: ENGENHEIRO CIVIL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARGO 404: FARMACÊUTICO

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

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

formulações; manipulação de fórmulas magistrais e oficinas; estabilidade de formulações extemporâneas; unitarização de 

medicamentos sólidos e líquidos; controle de qualidade. 3. Farmacotécnica de produtos estéreis: reconstituição, diluição e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medicamentos. 

CARGO 405: MÉDICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARGO 406: NUTRICIONISTA

Conhecimentos Específicos:  1. Princípios Nutricionais. 2. Digestão, Absorção, Transporte e Excreção de Nutrientes. 3. 

Nutrição no Ciclo da Vida - da Gestação ao Envelhecimento. 4. Nutrição para a Manutenção da Saúde e Prevenção de  

Doenças.  5.  Patologia  da  Nutrição.  6.  Bases  da  Dietoterapia.  7.  Recomendações  Nutricionais  -  Adulto  e  Pediatria.  8. 

Necessidades Nutricionais -Idosos, Adulto e Pediatria. 9. Terapia Nutricional nas Enfermidades -Idosos, Adulto e Pediatria. 10. 

Terapia Nutricional Enteral -Idosos, Adulto e Pediatria. 11. Resolução 63 (Regulamento Técnico para a Terapia de Nutrição 

Enteral). 12.  Administração e Nutrição na  Produção de Refeições Coletivas. 13. Técnica Dietética. 14. Tecnologia de Alimentos; 

Alimentação e Nutrição; Produção de Alimentos; Técnica Dietética; Microbiologia dos Alimentos; Toxicologia de Alimentos; 

Contaminações de Alimentos; Doenças Transmitidas por Alimentos; Controle de Qualidade; Higiene de Alimentos; Portaria nº 

326, de 30 de julho de 1997 da ANVISA (aprova o Regulamento Técnico sobre "Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas 

Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos"). 15. Análise de Perigos e Pontos 

Críticos de Controle (APPCC).

CARGO 407: PROFESSOR

Conhecimentos  Específicos:   Conhecimento  e  procedimentos  de  princípios  de  ministração  do  ensino  (igualdade  de 

condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola,  liberdade  de  aprender,  ensinar,  pesquisar  e  divulgar  a  cultura,  o 

pensamento, a arte e o saber; pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à tolerância, 

valorização  do  profissional  da  educação  escolar,  gestão  democrática,  garantia  de  padrão  de  qualidade,  valorização  da 

experiência extra-escolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais), elaboração e aplicação de 

proposta pedagógica, elaboração e cumprimento de plano de trabalho, estabelecimento de estratégias de desenvolvimento 

para  crianças  PNEs,  articulação  escola-comunidade,  planejamento,  organização  e  execução  de  ações  inerentes  ao 

desenvolvimento integral  da criança, acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança;  criação e aplicação de 

recursos didáticos; noções de organização da educação básica e princípios e fins da educação nacional (LDB Lei Federal nº 

9394/96), diretrizes curriculares para a educação Infantil  e para o ensino fundamental;  parâmetros curriculares nacionais, 

tendências  pedagógicas  na  prática  escolar.  Constituição  Federal:  Dos  Princípios  Fundamentais;  CAPÍTULO  III  -  DA 

EDUCAÇÃO, DA CULTURA  E DO DESPORTO – Seção I. Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências). Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva. Gestão democrática da escola. Educação na perspectiva crítica. A psicologia do desenvolvimento e da 

aprendizagem. 
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