
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ 

ESTADO DO PARANÁ

A N E X O  I I  A N E X O  I I  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  NN ºº   33 1 / 2 0 1 41 / 2 0 1 4

C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O S  D O S  C A R G O S  D O S  C A R G O S  -  -  R E T I F I C A D OR E T I F I C A D O

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

LÍNGUA PORTUGUESA: Linguagem Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica, crase,

Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Semântica , Classe, Estrutura e

Formação de Palavras.   Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, Linguagem Figurada. Discurso

Direto e Indireto, Significação das Palavras,  Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento; Interpretação

de textos;   Versificação.  Português  Erudito,  Uso dos  Porquês.  Fonética  e  Fonologia.  Literatura  Brasileira:  suas  escolas,  seus

escritores e suas obras. Funções da Linguagem.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO: 1 Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências (com

números,  com figuras,  de palavras).  2 Raciocínio lógico-matemático:  proposições,  conectivos,  equivalência e implicação lógica,

argumentos válidos.

CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades do Mundo, do Brasil  e do Paraná, generalidades e conceitos do Brasil  e do Mundo;

História  e Geografia Gerais, do Brasil, Economia Social; Questão Agrária; Distribuição de Renda; terceiro Setor; Relações com o

trabalho; Direitos dos Deficientes; Constituição Federal; Urbanização; Regiões Metropolitanas; Problemas Ambientais, Urbanos e

Agrícolas;  Meio Ambiente; população; Estados Brasileiros; Organização social,  política e econômica do Brasil;  Dívida Externa e

Interna;  Histórico  Municipal.(aspectos  históricos,  geográficos,   econômicos,  sociais,  políticos  e  populacionais   do  município).

Constituição  Federal  nos  assuntos  relacionados  aos  direitos  e  deveres  do  cidadão,  administração  pública,  servidor  público,

previdência social. 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

LÍNGUA PORTUGUESA: Linguagem Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica, crase,

Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Semântica , Classe, Estrutura e

Formação de Palavras.   Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, Linguagem Figurada. Discurso

Direto e Indireto, Significação das Palavras,  Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento; Interpretação

de textos;   Versificação.  Português  Erudito,  Uso dos  Porquês.  Fonética  e  Fonologia.  Literatura  Brasileira:  suas  escolas,  seus

escritores e suas obras. Funções da Linguagem.

INFORMÁTICA:  Noções  básicas  de  informática:  Conceitos  básicos  (Fundamentos,  software,  hardware,  memórias);  Sistemas

operacionais Windows (manipulação de arquivos, configurações básicas); Linux conceitos básicos; Microsoft Office(Word, Excel,

PowerPoint,  Access); Conhecimentos básicos de internet (browser, e-mail,  www, ftp, chat), Backup, Antivírus, Compactadores e

descompactadores.

CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades do Mundo, do Brasil  e do Paraná, generalidades e conceitos do Brasil  e do Mundo;

História  e Geografia Gerais, do Brasil, Economia Social; Questão Agrária; Distribuição de Renda; terceiro Setor; Relações com o

trabalho; Direitos dos Deficientes; Constituição Federal; Urbanização; Regiões Metropolitanas; Problemas Ambientais, Urbanos e

Agrícolas;  Meio Ambiente; população; Estados Brasileiros; Organização social,  política e econômica do Brasil;  Dívida Externa e

Interna;  Histórico  Municipal.(aspectos  históricos,  geográficos,   econômicos,  sociais,  políticos  e  populacionais   do  município).

Constituição  Federal  nos  assuntos  relacionados  aos  direitos  e  deveres  do  cidadão,  administração  pública,  servidor  público,

previdência social. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS:  1.  Ética  na  Administração  Pública.  2.  Sistema  de  Informações  Organizacionais.  3.  Direito

Administrativo: Atos Administrativos, Contratos Administrativos, Bens Públicos, Serviços Públicos, Licitação, Processo Administrativo

Disciplinar  e  Responsabilidade  do  Agente  Público.  4.  Administração  de  Recursos  Humanos.  5.  Atendimento  ao  Público  nas

Organizações. 

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Processo Saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias. Educação para

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

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

epidemiológico/indicadores de saúde. Doenças transmissíveis e não transmissíveis: conceitos e prevenção. Biossegurança

em  Odontologia.  Bioética  e  ética  profissional.  Organização  do  ambiente  de  trabalho.  Equipamentos  e  Instrumentais:

nomenclatura, utilização, cuidados. Conservação e Manutenção de equipamentos odontológicos. Processos de limpeza,

desinfecção e esterilização de instrumentais, equipamentos e ambientes odontológicos. Ergonomia: espaço físico, postura,

posição de trabalho. Higiene 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: AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimento das atividades didático-pedagógicas em creches, centros de educação infantil e

escolas  públicas;  higiene  corporal  e  bucal  de  crianças;  conhecimento  de  confecção  e  aplicação de  materiais  de  recreação e

decoração de instalações de unidades escolares de educação infantil  e ensino fundamental;  procedimentos de alimentação de

crianças e adolescentes em unidades escolares; procedimentos de inspeção e controle de entrada e saída de alunos, de controle de

utilização dos banheiros instalações e de limpeza e arrumação de salas, brinquedos, materiais e utensílios. 

CARGO: CUIDADOR SOCIAL 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Conceitos gerais: democracia, direitos sociais, seguridade social, cidadania, Educação em

saúde, Proteção Social. 2. Noções Básicas sobre as Relações Humanas. 3. Higiene, saúde e cuidado. 4 Ética profissional. 5. Plano

nacional de convivência familiar e comunitária. 6. Articulação em redes. 7. Visita domiciliar. 

CARGO: DESENHISTA 

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS: 1  Traçados  no  plano.  1.1  Arco  capaz.  1.2  Quadrilátero  inscritível.  2  Proporcionalidade  e

semelhança. 2.1 Teoremas do cateto e da altura. 2.2 Figuras semelhantes. 2.3 Figuras planas equivalentes. 3. Potencia. 3.1 Eixo e

centro radial. 3.2 Secção áurea. 3.3 Retificação da circunferência. 4 Polígonos. 4.1 Retas e pontos notáveis no triângulo. 4.2 Análise

e construção de polígonos regulares.  4.4 Construção de polígonos regulares de “n” lados conhecendo-se o lado ou o raio  da

circunferência circunscrita. 5 Transformações geométricas. 5.1 Projetividade e homografia. 5.2 Homologia e afinidade. 5.3 Inversão.

5.4 Teorema das três homologias. Retas-limite de uma homologia. 6 Tangências. 6.1 Tangências como aplicação dos conceitos de

potência e inversão. Problemas de Apolônio. 7 Curvas cíclicas. 7.1 Cicloide. 7.2 Epiciclóide. 7.3 Hipociclóide. 7.4 Envolvente da

circunferência. 7.5 Curvas de transição. 7.6 Lemniscata de Bernouilli. 8 Curvas cônicas. 8.1 Tangências e interseções com uma reta.
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8.2 Elipse. 8.3 Hipérbole. 8.4 Parábola. 8.5 Tangências e interseções com uma reta. 9 Sistemas de representação. 10 Fundamentos

de projeção. 10.1 Distintos sistemas de representação. 11 Vistas e respectiva normatização. 11 Sistema diédrico. 11.1 Métodos:

abatimento, giro e mudança de plano. 11.2 Paralelismo e perpendicularidade. 11.3 Interseções e distâncias. 11.4 Magnitudes reais

de  distâncias,  ângulos  e  superfícies.  11.5  Representação  de  superfícies  poliédricas  e  de  revolução.  11.6  Representação  dos

poliedros regulares. 11.7 Interseção com retas e planos. 11.8 Seções e desenvolvimentos. 12 Sistema axonométrico ortogonal. 12.1

Escalas axonométricas. 12.2 Magnitudes reais de segmentos e ângulos. 12.3 Representação de figuras poliédricas e de revolução.

12.4  Interseção com retas e planos. 12.5 Seções. 12.6 Relações entre os sistemas axonométrico e diédrico.  12.7 Traçado de

perspectivas a partir das vistas fundamentais e vice- versa. 13 Sistema axonométrico oblíquo. 13.1 Fundamentos. 13.2 Coeficiente

de redução. 13.3 Magnitudes reais de segmentos e ângulos. 13.4 Representação de figuras poliédricas e de revolução. Interseção

com retas e planos. 13.5 Seções. 13.6 Traçado de perspectiva cavaleira a partir das vistas fundamentais e vice-versa. 14 Sistema

cônico de perspectiva linear.  14.1 Fundamento e elementos do sistema.  1.4.2 Perspectiva central  e  oblíqua.  14.3 Métodos de

representação. 14.3.1 Marcas e pontos de fuga. 14.3.2 Pontos métricos e de fuga. 14.4 Representação de superfícies poliédricas e

de revolução. 14.5 Interseção com retas e planos. 14.6 Traçado de perspectivas de exteriores. 15 Normalização. 15.1 Desenho

industrial. 15.2 Desenho de arquitetura e construção civil. 16 Desenho assistido por computador: AutoCAD.

CARGO: EDUCADOR INFANTIL 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – Introdução, Formação pessoal e Social

e Conhecimento de Mundo (Movimento,  Música,  Artes visuais,  Linguagem oral  e escrita,  Natureza e Sociedade e Matemática;

Desenvolvimento infantil; Concepções de infância; O desenvolvimento segundo o Piaget; Os estágios de desenvolvimento cognitivo

da criança (estágio-sensório-motor, estágio - pré-operatório); Fases psicossexuais do desenvolvimento (FREUD); O desenvolvimento

mental da criança, A história das Creches (No Brasil, na Europa e nos EUA); Estatuto da criança e do Adolescente (Lei Federal nº

8069, de 13/07/90); A educação na legislação brasileira atual (Lei Federal nº 9394 de 20/12/96); Diretrizes curriculares Nacionais

para  Educação Infantil  (Resolução  nº5,  de  17/12/2009);  Teoria  das  inteligências  múltiplas;  Pedagogia  Histórico-Crítica;  Gestão

democrática e participativa.  METODOLOGIA DA LINGUA PORTUGUESA: parâmetros curriculares nacionais — Língua portuguesa.

Alfabetização: relações entre letramento e alfabetização. Abordagens interacionista e sociointeracionista.  Psicogênese da língua

escrita:  concepção  e  evolução  da  escrita.  Aspectos  lingüísticos:  linguagem,  língua  e  fala;  origem  e  evolução.  Aspectos

psicolingüísticos: aquisição da linguagem, usos e funções, diferentes classificações. Aspectos sociolingüísticos: função social da

linguagem,  variantes  lingüísticas,  padrão  culto,  padrão  popular,  variantes  sociológicas.  Leitura:  objetivos,  aspectos  cognitivos

(conhecimentos prévio,  expectativas e estratégias de processamento de texto),  tipo de leitura:  informativa,  formativa e literária.

Interação leitor e texto. Noções básicas de intertextualidade. Avaliação em leitura. Literatura: objetivos da literatura no primeiro e no

segundo ciclos, relações entre a arte e literatura, a biblioteca no contexto escolar, biblioteca de classe. Produção de texto: objetivos,

texto oral  X texto escrito.  Tipos de textos.  Prática textual  na sala de aula.  Análise de erros.  Avaliação de produção de textos.

Conhecimentos lingüísticos: objetivos. Língua falada X língua escrita. Gramática de uso X gramática formal. METODOLOGIA DA

MATEMÁTICA:  Concepções  sobre  aquisição/construção  do  conhecimento  matemático.  O  conceito  de  espaço  e  o  ensino  da

geometria: a criança e o espaço tridimensional em que vive. Abordagem intuitiva dos conceitos topológicos e geométricos. O número

e  a  invenção  dos  sistemas  de  numeração:  a  construção  do  conceito  de  número.  Fundamentos  dos  sistemas  posicionais.  As

operações  em números  naturais:  conceitos  fundamentais  e  propriedades  estruturais.  O ensino  dos  processos  operatórios.  Os

números  racionais:  forma  de  fração:  conceitos,  representação,  operações.  Forma  decimal:  fundamentos,  registro,  operações.

Porcentagem como aplicação do conceito de centésimo. O sistema de medidas: a medida como relação entre os números e o

universo tridimensional: comprimento, área, volume, massa, capacidade. A medida do tempo e sua importância social. A medida de

valor. METODOLOGIA DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA: Grupos Sociais; o educando: o autoconhecimento e o lugar que o educando

ocupa em seu contexto familiar, na escola. O espaço imediato: participação do educando como ser social, político e histórico; a

presença da cultura nos modos de ser e de fazer de seu povo. O município: a paisagem local: a vida no campo e na cidade;

apropriação e transformação da natureza;  o processo histórico.  Preservação e cuidados como o meio:  como o homem usa a

natureza e constrói o seu espaço; o processo industrial e suas relações no município, no estado e no país. Orientações didáticas

para o estudo de História e Geografia no primeiro ciclo do Ensino Fundamental. METODOLOGIA DE CIÊNCIAS: domínio do corpo

— esquema corporal.  Percepção do  mundo — os sentidos.  Saúde,  bem-estar  e  qualidade de vida:  doenças prevencíveis  por
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vacinação, verminoses, doenças mais comuns. O corpo: locomoção, digestão, respiração, circulação, reprodução. Meio-ambiente:

inter-relação entre os seres vivos, equilíbrio ecológico, recursos naturais, importância da preservação.

CARGO: EDUCADOR SOCIAL 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social  (Lei 8.742 de 07/12/1993); PNAS/2004 – Política

Nacional  de  Assistência  Social;  NOB/SUAS –  Norma Operacional  Básica  do  Sistema Único  de  Assistência  Social;  Tipificação

Nacional  dos  Serviços  Socioassistenciais  (Resolução  nº  109  de  11  de  novembro  de  2009);  SINASE  –  Sistema  Nacional  de

Atendimento Sócio-educativo. Lei nº 8.069/1990 – ECA –Estatuto  da  Criança  e  do Adolescente; Declaração Universal dos Direitos

Humanos;  Plano Nacional  de  Promoção,  Proteção  e  Defesa  do  Direito  de  Crianças  e  Adolescentes  à Convivência  Familiar  e

Comunitária;  Plano  Nacional  de  Enfrentamento  à  Violência  contra  Crianças  e  Adolescentes;  Plano  Nacional  de  Prevenção  e

Erradicação ao Trabalho Infantil; Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua; Lei nº 11.240/2006

(Maria da Penha); Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso; Decreto nº 3.298/1999 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.

CARGO: FISCAL DE MEIO AMBIENTE 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Desenvolvimento  Sustentável.  Ecologia  e  Meio  Ambiente.  Conservação da  Biodiversidade.

Unidades de Conservação. Biomas. Ecossistemas. Recuperação de Áreas Degradadas. Qualidade da Água. Manejo de Bacias

Hidrográficas. Poluição ambiental: água, solo e ar. Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Educação Ambiental. Estudo de Impacto

Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).

CARGO: FISCAL DE OBRAS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Leitura e interpretação de projetos arquitetônico e complementares. Manutenção e utilização de

ferramentas, máquinas e equipamentos. Instruções de trabalho (execução e manutenção) de elétrica predial e residencial, hidráulica,

carpintaria,  pintura,  alvenaria,  drenagem, telefonia e revestimentos cerâmicos/argamassados. Conceitos básicos de eletricidade,

materiais  elétricos,  tipos  de  instalações  elétricas.  Conhecimento  em baixa  tensão.  Conceitos  básicos  de  carpintaria  de  fôrma.

Esquadrias  de  madeira.  Escoramentos.  Assentamento  de  revestimentos  cerâmicos  e  tacos.  Especificações  de  materiais.

Preparação,  transporte,  lançamento,  adensamento  e  cura  de  concretos.  Preparação  e  aplicação  de  argamassas.  Tipos  de

argamassas. Execução de fundações em concreto-armado, tais como: viga baldrame, sapata, radier, blocos e estacas. Elevação de

paredes de alvenaria. Conceitos básicos de topografia. Conhecimento de manuseio, armazenamento, controle de estoque e entrega

de materiais. Montar e desmontar andaimes. Conceitos básicos de telefonia e hidráulica. Noções de drenagem. Tipos de tintas,

diluentes e vernizes.  Formas de aplicação e preparo de superfícies.  Materiais de construção. Execução de obras e noções de

segurança do trabalho e primeiros socorros. Acompanhamento e fiscalização de obras de Engenharia Civil. 

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimento  de  espécies  tributárias:  imposto,  taxa,  contribuição  de  melhoria,  obrigação

tributária: fato gerador, sujeito ativo e passivo, responsabilidade tributária, administração tributária: fiscalização, dívida ativa, certidão

negativa;  conhecimento e procedimentos de lançamento e arrecadação de tributos mobiliários e imobiliários;  procedimentos de

orientação aos contribuintes, realização de sindicâncias, constituição de crédito tributário, fiscalização do cumprimento da legislação

tributária,  coleta,  manutenção  das  informações  necessárias  à  fiscalização  de  tributos  e  receitas  municipais;  conhecimento  e

procedimentos de auditoria. 

CARGO: MESTRE DE OBRAS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Operações de limpeza de áreas de obras; procedimentos de perfuração e compactação de

solo; identificação de materiais componentes das massas; avaliação de condições físicas dos materiais (cor, dureza, umidade);

medição e homogeneização de massas; técnicas de preparação de solo para pavimentação; procedimentos de pintura de superfícies

em obras e espaços públicos (mourões, guias, postes, cancelas, tampas de bueiro e chapéus de caixa de captação); remoção de

materiais velhos, quebrados e sobras, animais em vias públicas, placas de sinalização inadequadas; roçagem de áreas verdes;

técnicas de poda e remoção de árvores; procedimentos de plantio de grama e árvores; procedimentos de retirada detritos da caixa
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de captação de água e de canaletas; procedimentos de demolição de construções e remoção do material; procedimentos de bom

uso e conservação de ferramentas; noções de segurança no trabalho. 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO 

LÍNGUA PORTUGUESA: Linguagem Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica, crase,

Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Semântica , Classe, Estrutura e

Formação de Palavras.   Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, Linguagem Figurada. Discurso

Direto e Indireto, Significação das Palavras,  Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento; Interpretação

de textos;   Versificação.  Português  Erudito,  Uso dos  Porquês.  Fonética  e  Fonologia.  Literatura  Brasileira:  suas  escolas,  seus

escritores e suas obras. Funções da Linguagem.

INFORMÁTICA:  Noções  básicas  de  informática:  Conceitos  básicos  (Fundamentos,  software,  hardware,  memórias);  Sistemas

operacionais Windows (manipulação de arquivos, configurações básicas); Linux conceitos básicos; Microsoft Office(Word, Excel,

PowerPoint,  Access); Conhecimentos básicos de internet (browser, e-mail,  www, ftp, chat), Backup, Antivírus, Compactadores e

descompactadores.

CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades do Mundo, do Brasil  e do Paraná, generalidades e conceitos do Brasil  e do Mundo;

História  e Geografia Gerais, do Brasil, Economia Social; Questão Agrária; Distribuição de Renda; terceiro Setor; Relações com o

trabalho; Direitos dos Deficientes; Constituição Federal; Urbanização; Regiões Metropolitanas; Problemas Ambientais, Urbanos e

Agrícolas;  Meio Ambiente; população; Estados Brasileiros; Organização social,  política e econômica do Brasil;  Dívida Externa e

Interna;  Histórico  Municipal.(aspectos  históricos,  geográficos,   econômicos,  sociais,  políticos  e  populacionais   do  município).

Constituição  Federal  nos  assuntos  relacionados  aos  direitos  e  deveres  do  cidadão,  administração  pública,  servidor  público,

previdência social. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO: TÉCNICO AGROPECUÁRIO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1 Uso e conservação dos solos. 2 Adubação em geral. 2.1 Tipos e classificação de fertilizantes

e corretivos.  3 Irrigação e drenagem. 4 Conhecimentos gerais de fitotecnia.  4.1 Grandes culturas anuais.  4.2 Grandes culturas

perenes. 4.3 Olericultura. 4.4 Fruticultura. 4.5 Silvicultura. 4.6 Pastagens. 5 Mecanização agrícola. 5.1 Máquinas e implementos

agrícolas.  5.2  Regulagem  de  equipamentos  agrícolas.  5.3  Manutenção  de  máquinas  e  implementos  agrícolas.  6  Noções  de

fitossanidade.  6.1  Identificação  das  principais  pragas  agrícolas.  6.2  Manejo  de  pragas.  6.3  Uso  correto  de  agrotóxicos.  7

Conhecimentos gerais de zootecnia.  7.1 Bovinocultura.  7.2 Avicultura.  7.3 Ovinocultura.  7.4 Caprinocultura.  7.5 Piscicultura. 7.6

Suinocultura. 8 Noções de sanidade animal. 9 Noções de higiene e de segurança individual, coletiva e de instalações. Noções de

segurança no trabalho e de primeiros socorros.

CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS: Padronização  do  desenho  e  normas  técnicas  vigentes  –  tipos,  formatos,  dimensões  e

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

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

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

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

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

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

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

Orçamento  de  obras:  estimativo  detalhado  (levantamento  de  quantitativos,  planilhas,  composições  de  custos,  cronograma

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

comandos, aplicações. 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fundamentos de Enfermagem. Lei  do exercício profissional. Ética e legislação profissional.

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

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

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

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

vacinação, vias de administração. Políticas Públicas de saúde. Saúde do idoso. Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à

segurança do paciente: higiene, massagem de conforto, posições para exames, transporte do paciente e paciente terminal. Técnicas

básicas:  sinais vitais, medicação, coleta de material para exames, técnicas de curativo, crioterapia e termoterapia, nebulização,

oxigenoterapia e sondagens. Controle de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia, esterilização,controle e prevenção de infecção

hospitalar.  Atuação  do  técnico  de  enfermagem  na  unidade  de:  clínica  médica,  cirúrgica,  pré  e  pós  operatório,  emergências,

hemorragia,  envenenamento,  choque, queimaduras,  insuficiência respiratória e ressuscitação cardiopulmonar.  Saúde da mulher:

gravidez e suas complicações, parto e suas complicações, assistência do puerpério e suas complicações, prevenção do câncer

cérvico-uterino e mama, planejamento familiar. Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90), Decreto

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

Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais.

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1 Informática.  1.1 Conceitos básicos. 1.2 Conceitos fundamentais sobre processamento de

dados. 1.3 Sistema de numeração, aritmética de complementos e ponto flutuante. 1.4 Organização e arquitetura e componentes

funcionais de computadores. 1.5 Características físicas dos principais periféricos e dispositivos de armazenamento secundário. 1.6

Representação e rmazenamento de informação. 1.7 Organização lógica e física de arquivos. 1.8 Métodos de acesso. 1.9 Conceito e

funções  dos  principais  softwares  básicos  e  aplicativos.  1.10  Sistemas  Operacionais:  introdução,  história  e  conceitos  básicos,

gerenciamento de memória. 1.11 HTML, Scripts. 1.12 Microsoft Office 2005: Word, Excel, Access, PowerPoint. 1.13 BrOffice versão

2.3.1: Writer, Calc, Impress, Base. 2 Linguagens de programação. 2.1 Noções gerais sobre as seguintes linguagens de programação

e ferramentas de programação visual: 2.1.1 ANSI-C. 2.1.2 C++. 2.1.3 Java. 2.1.4 SQL. 2.1.5 Natural. 2.1.6 PHP. 2.1.7 Delphi. 2.1.8

Visual  Basic.  2.1.9  VB.NET.  2.1.10  C#.NET.  2.2  Programação  estruturada.  2.3  Programação  orientada  a  objetos.  3  Sistemas

operacionais.  3.1 UNIX.  3.2 Linux.  3.3  Windows.  4  Internet,  intranet  e  extranet.  4.1  Protocolo TCP/IP.  4.2 Serviços HTTP.  4.3

Browsers: Internet Explorer, Mozilla. 5 Bancos de dados. 5.1 Conceitos e fundamentos. 5.2 Abstração de dados. 5.3 Instância e

esquemas. 5.4 Independência de dados. 5.5 Restrições e integridade. 5.6 SQL. 5.7 Sistemas gerenciadores de bancos de dados

(Microsoft  SQL Server,  Oracle,  ADABAS,  PostgreSQL,  MySQL).  6  Controle  de  Versão.  6.1  Sistemas:  Subversion,  CVS.  6.2

Repositório (repository). 6.3 Revisões (revisions). 6.4 Tronco (trunk). 6.5 Ramificações (branches). 6.6 Rótulos (tags). 6.7 Modelos de

controle de versão. 6.8 Cópia de trabalho (working copy). 6.9 Sincronização de mudanças concorrentes. 6.10 Histórico de alterações.

CARGO: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Desenvolvimento  Sustentável.  Ecologia  e  Meio  Ambiente.  Conservação da  Biodiversidade.

Unidades de Conservação. Biomas. Ecossistemas. Recuperação de Áreas Degradadas. Qualidade da Água. Manejo de Bacias

Hidrográficas. Poluição ambiental: água, solo e ar. Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Educação Ambiental. Estudo de Impacto

Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Legislação Ambiental. Lei 703/2007 – Código Ambiental do Município.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA: Linguagem Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica, crase,

Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Semântica , Classe, Estrutura e

Formação de Palavras.   Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, Linguagem Figurada. Discurso

Direto e Indireto, Significação das Palavras,  Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento; Interpretação

de textos;   Versificação.  Português  Erudito,  Uso dos  Porquês.  Fonética  e  Fonologia.  Literatura  Brasileira:  suas  escolas,  seus

escritores e suas obras. Funções da Linguagem.
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INFORMÁTICA:  Noções  básicas  de  informática:  Conceitos  básicos  (Fundamentos,  software,  hardware,  memórias);  Sistemas

operacionais Windows (manipulação de arquivos, configurações básicas); Linux conceitos básicos; Microsoft Office(Word, Excel,

PowerPoint,  Access); Conhecimentos básicos de internet (browser, e-mail,  www, ftp, chat), Backup, Antivírus, Compactadores e

descompactadores.

CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades do Mundo, do Brasil  e do Paraná, generalidades e conceitos do Brasil  e do Mundo;

História  e Geografia Gerais, do Brasil, Economia Social; Questão Agrária; Distribuição de Renda; terceiro Setor; Relações com o

trabalho; Direitos dos Deficientes; Constituição Federal; Urbanização; Regiões Metropolitanas; Problemas Ambientais, Urbanos e

Agrícolas;  Meio Ambiente; população; Estados Brasileiros; Organização social,  política e econômica do Brasil;  Dívida Externa e

Interna;  Histórico  Municipal.(aspectos  históricos,  geográficos,   econômicos,  sociais,  políticos  e  populacionais   do  município).

Constituição  Federal  nos  assuntos  relacionados  aos  direitos  e  deveres  do  cidadão,  administração  pública,  servidor  público,

previdência social. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS: Conhecimento  e  procedimentos  de  pesquisa  para  identificação  das  demandas  e

reconhecimento  das  situações  de  vida  das  populações,  serviços  próprios  da  assistência  social,  áreas  e  políticas  públicas  de

seguridade  social;  movimentos  sociais,  recursos  orçamentários  nos  benefícios  e  serviços  sócio-assistenciais  em  Centros  de

Referência em Assistência Social - CRAS e Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS, elaboração e

avaliação do Plano de Assistência Social; perícias, visitas técnicas, laudos, informações e pareceres, procedimentos de atendimento

individual e coletivo em CRAS e CREAS, direção e coordenação em CRAS, CREAS, campanhas públicas de combate às drogas, ao

alcoolismo e à gravidez  precoce,  crianças  e adolescentes  em situação de risco;  noções  de  política de seguridade social,  Lei

Orgânica  da  Assistência  Social,  Sistema  Único  de  Assistência  Social  (SUAS),  redes  de  atendimento,  desenvolvimento  local

(concepção de território, participação no poder local, planejamento participativo, plano diretor, questões sociais urbanas e rurais),

família (novas modalidades e metodologias de abordagem),  Estatuto da Criança e do Adolescente,  Estatuto do Idoso, Lei  que

Regulamenta a profissão e Código de Ética Profissional.

CARGO: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;  Conhecimentos de processos de licitação: Lei Nº 8666/93; Lei complementar

101/00 – finanças públicas; Constituição Federal de 1988.

CARGO: ENFERMEIRO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Sistema Único de Saúde (Legislações e Portarias).  Planejamento em saúde; Código de Ética

dos Profissionais de Enfermagem. Política Nacional de Atenção Básica. Diretrizes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).

Prevenção e Promoção a Saúde. Política Nacional de Humanização. Atividades de Capacitação em Serviço. Aleitamento Materno.

Biossegurança  nas  Ações  de  Saúde.  Ações  de  enfermagem  na  promoção  da  Saúde  infantil.  Parâmetros  de  crescimento  e

desenvolvimento infantil  nas diferentes faixas etárias. Assistência de enfermagem à criança com diarreia aguda e desidratação.

Transtornos mais comuns na infância.  Saúde da Mulher:  Assistência de enfermagem no pré–natal.  Distúrbios ginecológicos da
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puberdade até o climatério.  Sexualidade da mulher e autocuidado. Saúde da Mulher no curso da vida.  Doenças crônicas não

trasmissíveis: Educação para o auto–cuidado. Tratamento de feridas.  ; Cuidados com o paciente portador de patologias da vias

respiratórias; Infecção das vias aéreas superiores; pneumonia; DPOC. Assistência a pacientes com distúrbios cardíacos: angina ;

infarto  do miocárdio;  pericardite.  O processo de envelhecimento nos aspectos fisiológicos,  sociais e  patológicos.  Vigilância em

Saúde. Perfil  epidemiológico da comunidade. Sistemas de Informação em Saúde. Enfermagem Perioperatória.  Enfermagem em

urgência  e  emergência:  Controle  do  choque  hipovolêmico;  envenenamento;  ferimentos;  hipotermia  e  hipertermia;  medidas  de

ressuscitação em emergência; prioridades e princípios do tratamento de emergência; controle de hemorragia; abuso de substâncias

químicas.

CARGO: 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: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS: Legislação  Farmacêutica,  Código  de  Ética  da  profissão  farmacêutica,  uso  de  produtos

farmacêuticos, atividades de assistência farmacêutica no âmbito da Atenção Básica/Saúde da Família; acesso a e o uso racional de

medicamentos,  utilização  de  medicamentos  e  insumos,  inclusive  fitoterápicos  e  homeopáticos,  pareceres,  informes  técnicos  e

relatórios;  noções  de  farmácia  (dispensação,  receituário,  manipulação,  instalações,  padronização  de  medicamentos,  controle

sanitário,  legislação pertinente),  medicamento (droga,  farmacologia,  propriedades,  peculiaridades,  indicações,  genéricos,  formas

farmacêuticas,  alimentação  parenteral,  Nutrição  Parenteral)  ,  farmacologia  (administração  de  medicamentos,  efeitos  colaterais,

incompatibilidades,  farmacocinética,  farmacodinâmica,  antibioticoterapia),  doenças  infectocontagiosas  (DST,  esquema  de

vacinações,  imunologia,  profilaxia).  Biodisponibilidade  e  Bioequivalência;  Interações  medicamentosas,  Cálculos  em  Farmácia.

Farmácia hospitalar: sistema de distribuição de medicamentos, Farmácia clínica. Manipulação de produtos estéreis e não-estéreis.

Farmacovigilância e Farmacoepidemiologia. Farmacoeconomia. Reações adversas a medicamentos. Medicamentos Genéricos. Uso

de medicamentos em polulações especiais (gestantes, idosos, crianças, Pacientes renais, cardíacos entre outros). 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimento e procedimentos de prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas, avaliação

e  diagnóstico  fisioterápicos,  promoção  da  saúde  e  qualidade  de  vida,  fiscalização  de  locais  e  processos  de  trabalho,  visitas

domiciliares e hospitalares, capacitação na área de saúde do trabalhador, atenção básica em saúde do trabalhador, vigilância em

saúde do trabalhador, pareceres, informes técnicos e relatórios; noções de cinesiologia e biomecânica, propedêutica fisioterapêutica.

processos  terápicos  (hidroterapia,  massoterapia,  eletrotermofototerapia.),  órteses  e  próteses,  anatomia,  fisiologia,  fisiologia  do

exercício  e  fisiopatologia,  tratamento  fisioterapêutico  nas  lesões  desportivas.  prevenção  de  lesões  desportivas.  procedimentos

fisioterápicos  (neurológicos  e  neuropediátricos,  ortopédicos  e  traumatológicos,  cardiológicos,  pneumológicos,  ginecológicos  e

obstétricos), geriatria.

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Desenvolvimento e aquisição de linguagem. 2. Fisiologia da fonação: Processo de aquisição

e  produção  dos  sons  da  fala.  3.  Fisiologia  da  audição:  patologias,  exames audiológicos  e  próteses  auditivas.  4.  Intervenção
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fonoaudiológica  nos  distúrbios  da  comunicação.  5.  Noções  de  Saúde  Pública:  planejamento  e  programas  preventivos.  6.

Fonoaudiologia  hospitalar.  7.  Trabalho  em  equipe  multiprofissional.  8.  Programas  fonoaudiológicos  e  triagem.  9.  Motricidade

Oral/Linguagem/Audição/Voz/Fonoaudiologia hospitalar.  10. O Código de Ética Profissional  em Fonoaudiologia.  11. Fisiologia do

sistema motor oral. Avaliação e conduta terapêutica dos distúrbios miofuncionais orais.

CARGO: 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 DPOC.

CARGO: MÉDICO PEDIATRA 

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS: Ética  Médica.  Indicadores  de  mortalidade  perinatal,  neonatal  e  infantil,  Crescimento  e

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

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

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

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

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

Desidratação aguda, Diabetes mellitus, Hipotireoidismo e hipertireoidismo, Insuficiência supra-renal. Distúrbios neurológicos: Coma,

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

Infecções  do  trato  urinário,  Insuficiência  renal  aguda  e  crônica,  Síndrome  hemolítico-urêmica,  Síndrome  nefrótica.  Distúrbios

onco-hematológicos:  Anemias  carenciais  e  hemolíticas,  Hemorragia  digestiva,  Leucemias  e  tumores  sólidos,  Síndromes

hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas: AIDS,

Diarréias  agudas.  Doenças  infecciosas  comuns  da  infância.  Estafilococcias  e  estreptococcias.  Infecção  hospitalar.

Meningoencegalites virais e  fúngicas.  Sepse e meningite  de etiologia bacteriana.  Tuberculose.  Viroses respiratórias.  Acidentes:

Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. Primeiros Socorros no Paciente Politraumatizado.

Acidentes por animais peçonhentos. Meningites virais e bacterianas.

CARGO: NUTRICIONISTA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimento e procedimentos de assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e

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

Educação e orientação nutricional, produção e o consumo dos alimentos saudáveis; Controle e prevenção dos distúrbios nutricionais,
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Necessidades nutricionais referentes a patologias relacionadas à alimentação e à nutrição; Avaliação antropométrica;  Vigilância

sanitária (Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997 da ANVISA) em estabelecimentos que distribuam, fabriquem ou comercializem

alimentos,  pareceres,  informes técnicos  e  relatórios;  Recomendações  nutricionais  para  Idosos,  Adulto  e  Pediatria;  Fisiologia  e

metabolismo da nutrição; Microbiologia dos alimentos; Saúde pública; Alimentos dietéticos (funcionais) e alternativos; Administração

de serviços de alimentação, planejamento do serviço de nutrição e dietética, aspectos físicos do serviço de nutrição e dietética,

critérios para elaboração de cardápios; Controle higiênico- sanitário dos alimentos; Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle

(APPCC);  Avaliação nutricional  hospitalar  e ambulatorial,  dietoterapias;  Resolução 63 (Regulamento Técnico para a Terapia de

Nutrição Enteral).

CARGO: PEDAGOGO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimento e procedimentos de elaboração e execução de projetos pedagógicos, realização

de estudos e pesquisas didático-pedagógicos, uso de recursos tecnológicos e aperfeiçoamento dos recursos humanos, elaboração

de relatórios de dados educacionais,  elaboração,  execução,  acompanhamento e avaliação de políticas de educação e ensino,

elaboração,  execução e  avaliação  de  projeto  pedagógico  escolar;  elaboração  de  currículo  e  calendário  escolar,  realização de

reuniões  pedagógicas  e  técnico-administrativas,  acompanhamento  e  orientação  de  corpo  docente  e  discente,  coordenação de

atividades  de  integração  da  escola-família-comunidade,  planejamento,  execução  e  avaliação  de  atividades  de  capacitação  e

aperfeiçoamento de pessoal da área de educação, assessoramento do trabalho docente na busca de soluções para os problemas de

reprovação e evasão escolar; inclusão do aluno portador de necessidades especiais no ensino regular, divulgação de experiências e

materiais  relativos  à  educação;  noções  de  organização  da  educação  básica,  parâmetros  curriculares  nacionais,  orientação

educacional, supervisão escolar, administração escolar, tendências pedagógicas na prática docente. 

CARGO: PROCURADOR 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: DIREITO CONSTITUCIONAL –  1.  Princípios  fundamentais.  Poder  constituinte  originário  e

derivado. 2. Supremacia da Constituição. Controle da constitucionalidade das leis e atos normativos: difuso e concentrado. Ação de

inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade por omissão. Inconstitucionalidade face à Constituição Estadual. 3. Interpretação das

normas  constitucionais.  Eficácia  e  aplicabilidade.  4.  Organização  dos  Poderes.  Mecanismo  de  freios  e  contrapesos.  Estado

Democrático de Direito. 5. O federalismo no Brasil. Soberania e autonomia no Estado Federal. A intervenção federal nos Estados. 6.

Poder Legislativo Federal. Estrutura e organização. Funcionamento e atribuições. Estatuto dos Congressistas: prerrogativas, direitos

e incompatibilidades. 7. Processo Legislativo. Iniciativa. Emendas. Votação, sanção, veto, promulgação e publicação da lei. Medida

Provisória.  8.  Sistema  orçamentário.  Princípios  constitucionais  orçamentários.  Lei  orçamentária.  Fiscalização  financeira  e

orçamentária. Sistemas de controle da execução orçamentária: interno e externo. Tribunal de Contas. 9. Poder Executivo Federal.

Eleição  do  Presidente  da  República.  Substituição  e  sucessão.  Atribuições,  crimes,  processo,  julgamento,  perda  do  mandato,

prerrogativas e direitos. 10. Poder Judiciário. Organização. Órgãos da Justiça Federal e Estadual. Garantias constitucionais do Poder

Judiciário.  Competência do Supremo Tribunal  Federal,  do Superior Tribunal  de Justiça, dos Tribunais Federais,  dos Tribunais e

Juízes do Trabalho e dos demais Tribunais. Súmula Vinculante. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário. 11. Poder Legislativo.

Estrutura e organização. Funcionamento e atribuições. Prerrogativas, direitos e incompatibilidades dos parlamentares. 12. Processo

Legislativo. Iniciativa. Emendas. Votação, sanção, veto, promulgação e publicação da lei. Medida provisória. Fiscalização contábil,

financeira e orçamentária. Tribunal de Contas. 13. Poder Executivo. Eleição. Substituição e sucessão. Atribuições, crimes, processo,

julgamento, perda do mandato, prerrogativas e direitos. Ministros e Secretários de Estado. Atribuições, processo e julgamento. 14.

Posição  do  Município  na  Federação  Brasileira.  Criação  e  organização.  Intervenção  nos  Municípios.  Regiões  metropolitanas.

Fundamentos  constitucionais  das  instituições  administrativas.  15.  Princípios  constitucionais  do  regime  jurídico  dos  servidores

públicos  civis  e  militares.  Acessibilidade  aos  cargos,  estabilidade,  equiparações  e  vinculações,  aposentadoria,  contratação

temporária, exercício de mandato eletivo, demissão e reintegração. 16. Das funções essenciais à Justiça. Procurador de Estado e

Ministério  Público.  17.  Os  direitos  e  garantias  fundamentais.  Direitos  individuais  e  coletivos.  Direitos  sociais.  Das  garantias

constitucionais, princípio da igualdade, legalidade, direito adquirido, ato jurídico perfeito, a coisa julgada, a proteção jurisdicional e as

garantias de ordem criminal. 18. Os remédios constitucionais:  habeas corpus, mandado de segurança, ação popular,  direito de

petição,  habeas  data,  mandado  de  injunção,  ação  civil  pública.  19.  Competência  tributária  da  União,  Estados  e  Municípios.
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Limitações  constitucionais  ao  poder  de  tributar,  imunidades  e  privilégios.  Princípios  constitucionais  tributários.  Capacidade

contributiva,  custo/benefício,  legalidade,  anterioridade e anualidade.  20.  Direito  de propriedade.  Limitações e condições de seu

exercício. Desapropriação. Política urbana, agrícola, fundiária e da reforma agrária. 21. Direito constitucional intertemporal. Eficácia

de normas infraconstitucionais dos sistemas constitucionais anteriores. Princípio da recepção. Disposições constitucionais gerais e

disposições  transitórias.  DIREITO ADMINISTRATIVO -  1.  Administração pública.  Conceito,  natureza  e  fins.  Princípios  básicos:

legalidade, moralidade, finalidade e publicidade. 2. Os poderes e deveres do Administrador: dever-poder de agir, dever de eficiência,

probidade e de prestar contas. Uso do Poder. Abuso do poder. Excesso de poder. Desvio de finalidade. Omissão da Administração.

3. Poderes Administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. 4. Poder de Polícia. Razão e

fundamento. Objeto e finalidade. Atributos. Meios de atuação. Sanções. Condições de validade. 5. Atos administrativos. Requisitos:

competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Mérito do ato administrativo. Atos de direito privado praticados pela Administração.

Atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade. 6. Espécies de atos administrativos:

normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Motivação do ato administrativo. Teoria dos motivos determinantes.

Invalidação dos atos administrativos.  Revogação e anulação.  7.  Contratos administrativos.  Peculiaridades.  Alteração e rescisão

unilateral. Equilíbrio econômico-financeiro. Reajustamento de preços e tarifas. Interpretação e aplicação de penalidades contratuais.

Cláusulas  essenciais.  8.  Execução  do  contrato  administrativo.  Direitos  e  obrigações  das  partes.  Normas  técnicas  e  material

apropriado. Variações de quantidade. Execução pessoal. Encargos da execução. Manutenção de preposto. Acompanhamento da

execução do contrato e recebimento do objeto. Extinção, prorrogação e renovação do contrato. 9. Inexecução do contrato. Causas

justificadoras.  Consequências.  Revisão  do  contrato.  Rescisão:  administrativa,  amigável,  judicial,  de  pleno  direito.  Espécies  de

contratos  administrativos:  obra  pública,  serviço,  trabalhos  artísticos,  fornecimento,  concessão  e  gerenciamento.  10.  Licitação.

Princípios  e  finalidade.  Objeto.  Obrigatoriedade.  Dispensa.  Inexigibilidade.  Procedimento:  edital,  carta-convite,  recebimento  da

documentação  e  proposta,  adjudicação  e  homologação,  anulação  e  revogação.  11.  Modalidades  de  licitação:  concorrência,

concorrência internacional, consórcio de empresas, pré-qualificação, tomada de preços, registros cadastrais, convite, concurso, leilão

e pregão. 12. Serviços públicos. Considerações gerais. Classificação. Regulamentação e controle. Requisitos e direitos do usuário.

Competência para a prestação do serviço. Formas e meios de prestação do serviço. Serviços delegados a particulares: concedidos,

permitidos e autorizados. Convênios e consórcios administrativos. 13. Autarquias. Empresas Públicas. Sociedades de Economia

Mista. Fundações instituídas pelo Poder Público. 14. Servidores públicos. Competência para organizar o funcionalismo. Cargos e

funções. Criação. Direitos dos servidores. Vencimentos e vantagens pecuniárias. Adicionais e gratificações. Deveres. Restrições

funcionais.  Responsabilidade:  administrativa,  civil,  criminal.  Meios  de  punição:  prisão  administrativa,  sequestro,  perdimento  e

confisco de bens, enriquecimento ilícito, abuso de autoridade. 15. Domínio público. Classificação dos bens públicos. Administração,

utilização e alienação dos bens públicos. Imprescritibilidade, impenhorabilidade. Aquisição. 16. Responsabilidade Civil do Estado.

Ação e omissão. Responsabilidade por atos legislativos e judiciais. Ação de reparação de dano e direito de regresso. 17- Controle

judiciário dos atos administrativos. Atos sujeitos a controle especial: políticos, legislativos e interna corporis. Atos sujeitos a controle

comum: atos administrativos em geral. 18- Intervenção na propriedade. Desapropriação. Normas básicas. Declaração. Processo de

desapropriação. Imissão na posse. Indenização. Pagamento. Anulação. Desvio de finalidade. Desistência. Servidão administrativa.

Requisição.  Ocupação  provisória.  Limitação  administrativa.  19-  A  administração  em  juízo  e  suas  prerrogativas  processuais.

Representação.  Atuação  processual.  Execução  do  julgado.  Regime  de  precatórios  judiciais  e  requisição  de  pequeno  valor.

Prescrição.  DIREITO  TRIBUTÁRIO  -  1.Sistema  Tributário  Nacional.  Princípios  gerais  e  princípios  constitucionais  tributários.

Limitações  ao  poder  de  tributar.  Imunidades:  conceito,  espécies,  aspectos  objetivos  e  subjetivos,  alcance,  interpretação.  2.

Competência tributária. Competência tributária da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios e do Distrito Federal.

Competência tributária residual. Conflito de competência. 3. Tributo: conceito, espécies: Impostos, taxas, contribuição de melhoria,

empréstimo compulsório, contribuições sociais ou parafiscais. Classificação: vinculados e não vinculados. Funções: fiscal, extrafiscal,

parafiscal.  4.  Da repartição de receitas tributárias. 5.  Direito Tributário:  conceito,  natureza, fontes,  finalidade. Normas gerais de

Direito  Tributário.  Legislação  tributária,  vigência,  aplicação,  interpretação  e  integração.  Normas  complementares.  6.  Obrigação

tributária.  Conceito,  natureza  e  espécies:  principal  e  acessória.  Hipótese  de  incidência  e  seus  elementos:  pessoal,  espacial,

temporal, material, quantitativo. Fato gerador, alcance, efeitos. Sujeitos da obrigação tributária. Substituição tributária. Convenções

particulares.  Solidariedade.  Capacidade  tributária.  Domicílio  tributário.  Responsabilidade  tributária.  Responsabilidade  dos

sucessores,  de  terceiros,  dos  sócios.  Responsabilidade  por  infrações.  Denúncia  espontânea.  7.  Crédito  tributário.  Conceito  e
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natureza. Constituição do crédito tributário. Lançamento: natureza, modalidades: declaração, homologação, ofício. Eficácia, revisão,

arbitramento. Suspensão do crédito tributário. Conceito. Moratória. Depósito. Reclamações e recursos. Liminar e tutela antecipada.

Extinção do crédito tributário. Modalidades. Pagamento. Compensação. Transação. Remissão. Prescrição e decadência. Decisão

administrativa e decisão judicial. Exclusão do crédito tributário. Isenção e anistia. Isenção e imunidade. Isenção e não-incidência.

Isenção e remissão. Garantias e privilégios do crédito tributário. Fraude à execução. Preferências. 8. Sigilo fiscal. 9. Administração

tributária.  Fiscalização. Certidões negativas.  Inscrição em Dívida Ativa: Requisitos.  Dívida Ativa: Liquidez, certeza, exigibilidade,

exequibilidade e legislação correlata. 10. Regime Jurídico dos Impostos de competência dos Municípios: Imposto Predial e Territorial

Urbano, Imposto Sobre Serviços; Imposto de Transferência de Bens Imóveis.  11. Execução fiscal. Lei nº 6.830/80 e alterações

posteriores.  Medida  Cautelar  Fiscal.  Lei  nº  8.397/92  e  alterações  posteriores.  12.  Mandado  de  Segurança,  Ação  Anulatória,

Declaratória, Cautelares, Antecipação de Tutela, Embargos e demais ações cabíveis em matéria tributária e legislações correlatas.

DIREITO CIVIL - 1. Código Civil. Aplicação da lei no tempo. Revogação, derrogação, ab-rogação. Repristinação. Vigência e eficácia

das normas. Direito adquirido. Ato jurídico perfeito. Princípios gerais de direito. Lacunas. Antinomias. Juízo de eqüidade. 2. Das

pessoas. Das pessoas naturais.  Da personalidade e da capacidade. Dos direitos da personalidade. Da ausência.  Das pessoas

jurídicas. Do registro civil das pessoas jurídicas. Das associações e das fundações. Do domicílio. 3. Dos bens: imóveis, móveis,

fungíveis  e  consumíveis.  Das  coisas  divisíveis  e  indivisíveis.  Das  coisas  singulares  e  coletivas.  Dos  bens  reciprocamente

considerados. Dos bens públicos e particulares. Das coisas que estão fora do comércio. 4. Dos fatos jurídicos. Negócio Jurídico.

Disposições gerais. Defeitos do negócio jurídico: erro ou ignorância, dolo, coação, simulação, estado de perigo, lesão, fraude contra

credores. Invalidade do negócio jurídico. Atos jurídicos lícitos. Atos ilícitos. 5. Da forma dos atos jurídicos e sua prova. Das nulidades.

Prescrição:  causas  impeditivas  ou  suspensivas,  causas  interruptivas.  A  prescrição  e  a  Fazenda  Pública.  Decadência.  6-

Responsabilidade civil: Responsabilidade contratual e extracontratual. Responsabilidade objetiva e subjetiva. Caso fortuito ou de

força maior, fato de terceiro, fato do credor e ausência de culpa. Convenções modificativas da responsabilidade. Da indenização.

Juros de mora e correção monetária. DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 1. Da jurisdição e da ação. Das partes e dos procuradores.

Da capacidade processual. Dos deveres das partes e dos seus procuradores. Da responsabilidade das partes por dano processual.

Das despesas e das multas. 2. Dos procuradores. Da substituição das partes e dos procuradores. Do litisconsórcio e da assistência.

Da intervenção de terceiros: oposição, nomeação à autoria, denunciação da lide e chamamento ao processo. 3. Ministério Público.

Dos órgãos judiciais e dos auxiliares da justiça. Da competência:  internacional,  interna, funcional,  territorial.  Da modificação da

competência:  da  declaração  de  incompetência.  4.  Do  Juiz.  Poderes,  deveres  e  responsabilidades.  Impedimento  e  suspeição.

Auxiliares da Justiça. Do serventuário e do oficial de Justiça. Do perito. Do depositário e do administrador. Do intérprete. 5. Dos atos

processuais: em geral, das partes, do juiz, do escrivão ou do chefe de secretaria. Do tempo e do lugar dos atos processuais. 6. Dos

prazos. Disposições gerais. Da verificação dos prazos e das penalidades. Da comunicação dos atos. Disposições gerais. Das cartas.

Das citações. Das intimações. Das nulidades. Da distribuição e do registro. Do valor da causa. 7. Da formação do processo. Do

procedimento sumário. Do procedimento ordinário. Petição inicial. Requisitos. Do pedido. Do indeferimento da petição inicial. Da

resposta do réu. Disposição gerais.  Da contestação. Das exceções. Da incompetência. 8. Do impedimento e da suspeição. Da

reconvenção.  Da revelia.  Das  providências  preliminares.  Do efeito  da  revelia.  Da declaração  incidente.  Dos  fatos  impeditivos,

modificativos ou extintivos do pedido. Das alegações do réu. 9. Do julgamento conforme o estado do processo. Da extinção do

processo. Do julgamento antecipado da lide. Do saneamento do processo. 10. Das provas: disposições gerais, depoimento pessoal,

confissão. Da prova documental. Da argüição de falsidade. Da produção da prova testemunhal. Da prova pericial.  Da inspeção

judicial.  11. Da audiência. Disposições gerais. Da conciliação. Da instrução e julgamento. Dos requisitos da sentença. Da coisa

julgada. 12. Da uniformização de jurisprudência. Da declaração de inconstitucionalidade. 13. Dos recursos. Apelação, agravo de

instrumento, agravo retido, embargos infringentes, embargos de declaração. Da ordem dos processos no tribunal. Recurso ordinário,

especial  e extraordinário.  Embargos de divergência.  Regimento interno do Superior  Tribunal  de Justiça e do Supremo Tribunal

Federal. Lei nº 8.038, de 28.05.90. 14. Da execução em geral: das partes, da competência, do inadimplemento do devedor, do título

executivo, da responsabilidade patrimonial, das disposições gerais e da liquidação de sentença. Execução contra a Fazenda Pública.

Embargos e demais defesas do executado e de terceiros. 15. Medidas cautelares. Suspensão de segurança. 16. Procedimentos

especiais de jurisdição contenciosa. Das ações possessórias. Da manutenção e reintegração de posse. Do interdito proibitório. Da

ação de nunciação de obra nova. Da ação de usucapião de terras particulares. Ação demarcatória. Da ação rescisória. Da ação

anulatória. As demais ações previstas no ordenamento jurídico brasileiro. 17. Ação de desapropriação. Ação popular. Mandado de
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Segurança. Ação de despejo contra a Fazenda Pública. 18. Execução Fiscal da Dívida Ativa: Lei 6.830/80 e alterações posteriores.

CARGO: 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 ideias 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. 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Educação Física e sociedade; fundamentos didático-pedagógicos da educação física; atividade

física e saúde; crescimento e desenvolvimento; aspectos da aprendizagem motora; aspectos sócio-históricos da educação física;

política educacional e educação física; cultura e educação física; aspectos da competição e cooperação no cenário escolar.

CARGO: PSICOLÓGO 

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS:  Conhecimento  e  procedimentos  de  coleta,  tratamento,  análise  de  dados  e  informações,

atividades psicossociais,  psicodiagnóstico,  psicoterapia individual  e psicoterapia em grupo, atividades psicoterapêuticas,  oficinas

terapêuticas e integração com a comunidade, assistência ao usuário em clínicas, hospitais, ambulatórios, unidades de saúde e em

domicílio, transtornos mentais severos e persistentes, uso abusivo de álcool e outras drogas, pacientes egressos de internações

psiquiátricas, pacientes atendidos nos CAPS, tentativas de suicídio, situações de violência familiar, pareceres, informes técnicos e

relatórios; noções de processos psicológicos e seus fundamentos, métodos e técnicas de avaliação psicológica no contexto clínico,

técnicas das terapias cognitivas e comportamentais, técnicas e recursos psicodramáticos, abordagens sistêmicas. Legislação quanto

ao SUS (NOB\SUS) Lei da Reforma Psiquiátrica, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso e Código de Ética do

profissional de Psicologia.

CARGO: VETERINÁRIO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimento e procedimentos em assistência técnico-sanitária a animais, assessoramento em

técnicas de manejo nutricional e sanitário a criatórios de animais de produção, de companhia, silvestres e exóticos. Conhecimentos

de  manejo  sanitário  e  inspeção  de  produtos  de  origem  animal  em  seu  ciclo  completo,  desde  a  sua  obtenção  atem  sua

comercialização. Elaboração, aplicabilidade e controle de calendário de imunização de doenças com potencial  zoonotico e sem

potencial  zoonotico dos animais.  Conhecimento sobre pericia  veterinária  a fim de revelar  qualquer  tipo de intervenção dolosa,

quando de exposições animais e ou competições nas quais participem animais.
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