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A N E X O  I I  -  D O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O SA N E X O  I I  -  D O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O S
E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C 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  0 1 / 2 0 1 4   0 1 / 2 0 1 4  

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Língua Portuguesa: 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).  Som e
fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e
verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de
homonímia e paronímia. Tipologia textual.

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: História do Município de Ubiratã e do Estado do Paraná. Noções gerais sobre a vida econômica,
social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas
na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e
sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

Língua Portuguesa: 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).  Som e
fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e
verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de
homonímia e paronímia. Tipologia textual.

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. 

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 XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org
Calc). 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.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Ubiratã e do Estado do Paraná. Noções gerais sobre a vida econômica,
social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas
na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e
sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO

Língua Portuguesa: 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). Som e
fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de
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palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e
verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de
homonímia e paronímia. Tipologia textual.

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. 

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 XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org
Calc). 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.

Conhecimentos Gerais:  História do Município de Ubiratã e do Estado do Paraná. Noções gerais sobre a vida econômica,
social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas
na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e
sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL MÉDIO

CARGO 201: ARTESÃO

Conhecimentos Específicos: História do ensino das artes visuais no Brasil; Principais correntes das artes visuais no Brasil;
Educação,  multiculturalismo e interdisciplinaridade nas  artes visuais;  Ensino  não formal  nas artes  visuais;  Abordagens
metodológicas do ensino das artes visuais; Expressões plásticas e ordenações visuais e perceptivas nos espaços bi e tri
dimensionais; Fundamentos de Arte e o desenvolvimento da criatividade.

CARGO 202: ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 

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. 6. Correspondência comercial (recepção e emissão). 7. Redação Oficial: Características e normas
da Correspondência Oficial (formas de cortesia, formas e expressões de tratamento, vocativos, emprego dos pronomes de
tratamento e endereçamento); O Padrão Ofício; Características e definições dos Atos Oficiais (alvará, ata, certidão, circular,
comunicado, decreto, edital, memorando, ofício, portaria e requerimento); 8. Arquivologia: Definição e função dos arquivos;
Princípios de Arquivologia; Ciclo vital arquivístico; Organização e administração de arquivos; Fases da gestão de documentos;
Métodos de arquivamento; Classificação dos documentos. 10. Relacionamento interpessoal.

CARGO 203: FISCAL DE OBRA

Conhecimentos Específicos: Conhecimento e procedimentos de vistoria  para verificação de alvará de licença de
construção; acompanhamento do andamento de construções autorizadas, representação de construções clandestinas,
verificação  de  denúncias  de  irregularidade,  emissão  de  pareceres  em requerimentos  sobre  construção,  reforma  e
demolição  de  prédios,  fiscalização  de  instalações  de  água  e  esgoto  em prédios  novos,  certidões  de  localização,
fiscalização de loteamentos, calçamentos e logradouros públicos, lavratura de autos de infração. 

CARGO 204: TÉCNICO EM TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

Conhecimentos  Específicos: Conhecimentos  Básicos  de  Direito  Tributário  –  conceito  e  classificação.  Limitações
constitucionais  do  poder  de  tributar.  Tributos  de  competência  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos
Municípios. Obrigação tributária principal e acessória. Fato gerador da obrigação tributária. Sujeição ativa e passiva.
Capacidade  tributária.  Domicílio  tributário.  Crédito  tributário:  conceito  e  constituição.  Lançamento:  conceito  e
modalidades de lançamento. Hipóteses de alteração do lançamento. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Extinção do crédito tributário e suas modalidades. Exclusão do crédito tributário e suas modalidades. Administração
tributária: fiscalização, dívida ativa, certidão negativa, certidão negativa com efeito de positiva. Lei Complementar nº 116
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de 31 de Julho de 2003 (dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza). Lei Complementar nº 123 de 14
de dezembro de 2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Lei nº 1.259/2004 – Código
Tributário Municipal. Conhecimentos Básicos em Auditoria Contábil/Fiscal – conceito de auditoria. Auditoria interna e
auditoria independente. Procedimentos de Auditoria. Papéis de Trabalho. Fraude e erro. Planejamento de Auditoria.
Relevância.  Risco de Auditoria.  Supervisão e controle de qualidade. Avaliação dos controles internos.  Avaliação do
sistema contábil. Aplicação de procedimentos de auditoria. Amostragem estatística em auditoria. Estimativas Contábeis.
Relatório circunstanciado. Normas de auditoria independente. Normas de auditoria interna. Conhecimentos Básicos de
Contabilidade  Geral  –  conceito,  noções básicas,  objeto,  finalidade,  usuário  e  funções.  Patrimônio:  conceito,  bens,
direitos  e  obrigações.  Equação patrimonial,  origem e  aplicação  de  recursos.  Conceitos  contábeis  básicos:  contas,
lançamentos,  método  das  partidas  dobradas.  Balanço  patrimonial:  apresentação  e  composição.  Apresentação  da
demonstração do resultado. Tipos de sociedades. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL TÉCNICO

CARGO 301: AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Conhecimentos  Específicos:  Noções  básicas  dos  princípios  fundamentais  de  Contabilidade.  Fatos  contábeis.
Elaboração de balancetes e apuração do resultado do exercício. Balanço patrimonial e Demonstração do Resultado do
Exercício. Ética profissional. Noções de segurança e higiene do trabalho das tarefas realizadas. Relações humanas. 

CARGO 302: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 

Conhecimentos Específicos: Conhecimento e  procedimentos de atenção integral  em saúde bucal.  Manutenção e
conservação dos equipamentos odontológicos.  Preparo de instrumental  e material  para uso clínico.  Instrumentação
durante a realização de procedimento clínico. Registro de procedimentos odontológicos realizados. Higiene Dentária:
técnicas de escovação supervisionada. Índices epidemiológicos utilizados em odontologia, preenchimento de fichas de
controle  e  fichas  clínicas,  registros  em  odontologia.  Manejo  de  pacientes  na  clínica  odontológica.  Materiais
Odontológicos: nomenclatura, utilização, preparo, manipulação, acondicionamento e controle de estoque. Seleção de
moldeiras  e  confecção  de  modelos.  Revelação  e  montagem  de  radiografias.  Noções  de  controle  de  infecções
(microrganismos,  infecções cruzadas,  assepsia  e  antissepsia,  desinfecção  e esterilização);  higienização das mãos.
Noções de anatomia bucal.

CARGO 303: INSTRUTOR DE INFORMÁTICA

Conhecimentos Específicos: Sistemas Operacionais; Instalação de softwares, identificação de componentes básicos
de hardware e sua instalação, conhecimento do sistema operacional windows. Utilização de softwares do pacote Office
2003 (Word, Excel e PowerPoint).

CARGO 304: TÉCNICO AGRÍCOLA

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 305: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Conhecimentos Específicos: Princípios fundamentais de contabilidade. Normas brasileiras de contabilidade. Noções
de administração pública. Conceitos e tratamento dado às receitas e despesas na contabilidade pública. Estágios da
despesa  pública.  Classificação  institucional,  funcional  e  programática.  Escrituração  contábil  de  fatos  que  afetem o
patrimônio de instituições públicas. Tipos de orçamentos públicos. Elaboração e aprovação de orçamento. Execução
orçamentária. Balanços Públicos: Financeiro, Patrimonial e Orçamentário. Demonstração das Variações Patrimoniais.
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Operações contábeis típicas de autarquias estaduais (universidades). Legislação tributária referente às retenções de
Imposto  de  Renda  Retido  na  Fonte,  IRRF,  Instituto  Nacional  de  Seguridade  Social,  INSS,  Contribuição  para
Financiamento da Seguridade Social, COFINS, Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público, PIS/PASEP e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, CSLL, incidente sobre à prestação de
serviços de terceiros. 

CARGO 306: TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO 

Conhecimentos  Específicos: Segurança  do  trabalho.  Higiene  do  trabalho.  Meios  de  comunicação,  recursos
audiovisuais  e promocionais,  dinâmica de grupo.  Psicologia  das relações humanas e do trabalho.  Proteção contra
incêndio. Administração aplicada. Normalização e Legislação. Estatísticas de acidentes. Arranjo físico. Movimentação e
armazenamento  de  materiais.  Agentes  ambientais.  EPI  e  EPC.  Primeiros  Socorros.  Desenho  técnico.  Ergonomia.
Princípios de tecnologia industrial. Doenças profissionais. Legislação sobre higiene e segurança do trabalho; Segurança
no transito; CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; Campanhas e SIPATs; Riscos ambientais: agentes
químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos; Elaboração do PPRA e PCMSO. 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa: 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). Som e
fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e
verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de
homonímia e paronímia. Tipologia textual.

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. 

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 XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org
Calc). 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.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Ubiratã e do Estado do Paraná. Noções gerais sobre a vida econômica,
social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas
na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e
sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NÍVEL SUPERIOR

CARGO 401: ASSISTENTE SOCIAL 

Conhecimentos Específicos: 1. Fundamentos do serviço social. 2. Política social. 3. Seguridade social. 4. Reforma
sanitária.  5.  Serviço social  na contemporaneidade:  dimensões históricas,  teórico metodológicas e  ético-políticas no
contexto atual  do Serviço Social.  6.  Serviço Social  e família:  diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares e
direitos geracionais. 7. O Serviço Social no Processo de reprodução de Relações Sociais. 8. Questão social e Serviço
social. 9. Planejamento em serviço social: alternativas metodológicas de processos de planejamento, monitoramento e
avaliação  –  formulação  de  programas,  projetos  e  planos;  processo  de  trabalho  do  Assistente  Social.  10.
Instrumentalidade  do  Serviço  Social.  11.  Pesquisa  em Serviço  Social.  12.  Indicadores  Sociais.  13.  Elaboração  de
laudos, pareceres e relatórios sociais. 14. Trabalho em rede. 15. Interdisciplinaridade. 16. Atribuições do Assistente
Social na Saúde. 17. O Serviço Social na década de 90. 18. Gestão democrática na Saúde. 19. Legislação: SUAS
(Sistema Único de Assistência Social);  LOAS (Lei  Orgânica da Assistência Social);  Código de Ética Profissional do
Assistente  Social;  Lei  de Regulamentação  da  Profissão  de Assistente  Social  e  o  ECA (Estatuto  da Criança  e  do
Adolescente). Lei da Saúde - SUS. Lei Maria da Penha. Estatuto do Idoso. Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço
Social ABEPSS e MEC, Constituição Federal, HumanizaSUS.
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CARGO 402: BIOQUÍMICO 

Conhecimentos  Específicos: Microbiologia:  Correlação  clínica  e  exames  microbiológicos  de  urina,  secreção
purulentas, exames das DST; Hemocultura: Doenças diarreicas correlação clínico-laboratorial. Parasitologia: Diagnóstico
e epidemiologia das parasitas intestinais e do sangue. Imunologia: Marcadores sorológicos das doenças infecciosas de
notificação compulsória, metologias e princípios; Determinação de citocinas e proteínas de fase aguda: Aplicação dos
diagnósticos por biologia molecular e citometria de fluxo, Automação. Controle de qualidade e biossegurança. Ética
Profissional.

CARGO 403: ODONTÓLOGO

Conhecimentos Específicos: Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Índices
epidemiológicos específicos em saúde bucal. Saúde Pública: organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação,
princípios, diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e
sanitária. PSF - Programa Saúde Família (objetivos, funções e atribuições). Biogênese das dentições. Diagnóstico e plano de
tratamento:  anamnese,  exame físico,  índices  de  higiene  bucal,  radiologia,  semiologia  bucal,  exames complementares.
Materiais  restauradores:  amálgama,  resinas  compostas,  sistemas  adesivos,  cimentos  de  ionômero  de  vidro.  Materiais
protetores do complexo dentino-pulpar.  Métodos preventivos:  educação em saúde,  tratamento restaurador  atraumático,
adequação do meio, selantes, restaurações preventivas, uso de fluoretos em Odontologia. Cariologia: características clínicas
das lesões de cárie, prevenção, tratamento, prevalência e incidência, microrganismos cariogênicos, diagnóstico da atividade
de cárie. Inter-relação dentística – periodontia. Controle químico e mecânico do biofilme dentário. Periodontia: gengivite e
periodontite – diagnóstico, prevenção e tratamento não cirúrgico. Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e ulotomia,
frenectomia. Odontopediatria: promoção de saúde bucal em bebês e crianças, educação em saúde, cariologia, uso de
fluoretos  e  outros  métodos  preventivos  (selantes,  ART),  materiais  dentários  em  Odontopediatria,  radiologia  em
Odontopediatria  (técnicas  Randall,  Mankopf,  bite-wing,  Clark).  Urgências  em Odontologia:  traumatismos  na  dentadura
decídua e permanente; urgências endodônticas e periodontais. Atendimento de pacientes com necessidades especiais.
Farmacologia  e  terapêutica  em  Odontologia:  analgésicos,  anti-inflamatórios,  antimicrobianos,  sedativos,  interações
medicamentosas.  Anestesiologia:  indicações  e  contra-indicações  dos  anestésicos  locais  em  Odontologia,  técnicas  de
anestesia, doses. 

CARGO 404: 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  puberdade  até  o  climatério.  Sexualidade  da  mulher  e
autocuidado. Saúde da Mulher no curso da vida. Doenças crônicas não transmissíveis: 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 405: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Conhecimentos Específicos: 1 Administração agrícola.  1.1  Organização e operação das atividades agrícolas.  1.2
Planejamento e desenvolvimento das atividades agrícolas.  2 Edafologia.  2.1 Gênese, morfologia e classificação de
solos.  2.2  Capacidade  de  uso  e  conservação  de  solos.  2.3  Fertilidade  de  solos,  fertilizantes  e  corretivos.  2.4
Microbiologia de solos. 3 Fitotecnia e ecologia agrícola. 3.1 Agrometeorologia. 3.2 Recursos naturais renováveis. 3.3
Grandes  culturas  anuais  e  perenes.  3.4  Horticultura.  3.5  Fruticultura.  3.6  Silvicultura.  3.7  Parques  e  jardins.  3.8
Recursos  naturais  renováveis.  3.9  Desenvolvimento  agrícola  sustentado.  3.10  Sistemas  agrossilvopastoris.  3.11
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Tecnologia de sementes. 4 Fitossanidade. 4.1 Fitopatologia. 4.2 Entomologia agrícola. 4.3 Ciência de plantas daninhas.
4.4 Manejo integrado de doenças, pragas e plantas daninhas. 5 Mecanização agrícola. 5.1 Máquinas e implementos
agrícolas. 5.2 Implementos para tração animal. 6 Manejo da água. 6.1 Hidrologia e hidráulica aplicadas à agricultura. 6.2
Irrigação e drenagem para fins agrícolas. 7 Geoprocessamento. 8 Geoposicionamento. 9 Cartografia. 10 Construções e
energia  rural.  10.1  Construções rurais  e suas instalações complementares.  10.2  Fontes de energia  nas atividades
agropecuárias. 11 Sociologia e desenvolvimento rural. 11.1 Economia e crédito rural. 11.2 Extensão rural. 12 Zootecnia.
12.1 Agrostologia. 12.2 Produção animal. 12.3 Nutrição animal. 13 Tecnologia de alimentos. 13.1 Transformação de
alimentos. 13.2 Conservação de alimentos. 13.3 Secagem, beneficiamento e armazenamento de sementes e grãos. 14
Topografia – levantamentos planialtimétricos. 

CARGO 406: 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. 

CARGO 407: 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. 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 408: FISIOTERAPEUTA 

Conhecimentos  Específicos: Anatomia  Humana.  Fisiologia  humana.  Propedêutica  Fisioterapêutica.  Biomecânica.
Tratamentos Fisioterapêuticos em casos não operatórios, pré-operatórios e pós-operatórios aplicados às disfunções:
traumato-ortopédicas,  pneumológicas,  cardiológicas,  vasculares  periféricas,  neurológicas,  reumatológicas  e
dermatológicas.  Tratamento  fisioterapêutico  nos  pacientes  críticos  sob  ventilação  mecânica.  Eletrotermofototerapia.
Reabilitação  no  paciente  amputado.  Tratamento  Fisioterapêutico  nas  lesões  desportivas.  Prevenção  de  lesões
desportivas.  Tratamento  Fisioterapêutico  em  Pediatria.  Tratamento  Fisioterapêutico  nas  disfunções  Ginecológicas.
Fisioterapia da Gestação. Tratamento Fisioterapêutico no paciente idoso (Geriatria). 
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CARGO 409: FONOAUDIÓLOGO  

Conhecimentos Específicos: Audiologia: Desenvolvimento do Sistema Auditivo. Processamento Auditivo. Audiologia
Educacional. Linguagem: Anatomia e Fisiologia da Linguagem. Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem. Etiologia.
Avaliação. Classificação. Diagnóstico. Abordagens Terapêuticas.  Distúrbios Específicos de linguagem. Alterações do
desenvolvimento  da  Linguagem.  Distúrbios  de  Aprendizagem  e  Dislexia.  Alterações  da  Linguagem  de  Origem
Neurológica. Gagueira na Criança e no Adulto. Motricidade Orofacial: Atuação Fonoaudiológica em Neonatologia nas
funções  Orofaciais,  nas  Disfunções  da  Articulação  Temporomandibular,  nas  Alterações  de  Fala,  na  Fissura
Labiopalatina,  na Disfagia Orofaríngea Neurogênica e Mecânica.  Voz:  Avaliação. Classificação. Diagnóstico Clínico.
Alterações Vocais. Orientação e Higiene Vocal. Saúde Pública: Saúde Escolar. Lei nº 8.112/90.

CARGO 410: MÉDICO VETERINÁRIO 

Conhecimentos Específicos: Diagnóstico clínico e tratamento de patologias em animais de produção, companhia,
silvestres e exóticos. Controle e fiscalização sanitária de patologias com potencial zoonotico. Controle e elaboração de
programa de imunização de animais de produção, companhia, silvestres e exóticos. Combate de vetores e transmissões
de zoonoses. Controle, elaboração de pareceres de informe técnicos veterinários para toxinfecção, envenenamento
alimentar e por animais peçonhentos. Controle epidemiológico e de investigação epidemiológica. Controle de qualidade
de alimentos de origem animal e os também usados em alimentação animal. 

CARGO 411: NUTRICIONISTA 

Conhecimentos Específicos: 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 412: PROFESSOR 

Conhecimentos Específicos: As principais tendências pedagógicas voltadas para a Educação. História e políticas
Educacionais.  Educação na Contemporaneidade.  Concepção de infância  e  juventude.  Afetividade e  aprendizagem.
Psicologia Genética (Piaget).Teoria de Vygotsky: Concepção sócio interacionista. Escola: um espaço em transformação:
Escola tradicional e escola contemporânea – caracterização; inter-relações dos elementos transformadores da escola:
sociedade,  cultura,  conhecimento,  ensino-aprendizagem,  professor-educador-aluno.  Aspectos  psicológicos  do
desenvolvimento  humano e teorias  da  aprendizagem.  Inteligências  múltiplas.  O Referencial  Curricular  Nacional  de
Educação Infantil  (RCNEIs). Parâmetros Curriculares Nacional (PCNs).  Abordagem interdisciplinar,  transdisciplinar e
pluridisciplinar  no  trabalho  pedagógico.  Avaliação  (Provinha  Brasil  e  Prova  Brasil).  O  significado  do  brincar  e  das
brincadeiras na Educação Infantil. A Ludicidade. O desenvolvimento e a constituição da linguagem e do pensamento
lógico na infância.  Currículo.  Didática.  Metodologia do Ensino.  Educação Integral.  Educação em Tempo Integral.  A
organização do trabalho pedagógico. A organização do espaço pedagógico. A rotina. O Cuidar e o Educar. Definição e
tratamento didático dos conteúdos do ensino e práticas pedagógicas. Planejamento escolar – importância, etapas do
planejamento: diagnóstico, objetivos, seleção de conteúdos, procedimentos, recursos e avaliação pedagógica. O uso
das tecnologias nas práticas pedagógicas. Processo de alfabetização e sua contextualização histórica. Alfabetização:
diferentes  paradigmas.  Temas  transversais.  Concepções  teóricas  -  metodológicos  da  alfabetização:  Métodos  de
alfabetização. A função social  da escrita:  Alfabetização e letramento.  Leitura  e escrita  na alfabetização (gêneros e
tipologias textuais).  Inclusão.  Diversidade:  etnia,  gênero e raça.  Bullying.  Hemofobia.  Ecopedagogia.  Pedagogia  de
Projetos. Projeto político-pedagógico. Participação e relações entre escola e comunidade. Conselho escolar. Recursos
financeiros (PDE e PDDE). Gestão Democrática. Formação em serviço e formação continuada. Educação de Jovens e
Adultos (EJA). 
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CARGO 413: PSICÓLOGO 

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos gerais de Psicologia; Psicologia do Desenvolvimento; Desenvolvimento
psicológico e educação; Desenvolvimento da personalidade; Avaliação psicológica/psicodiagnóstico;  Dificuldades de
aprendizagem;  Psicologia  na  Assistência  Social;  Necessidades  Educativas  Especiais  e  Aprendizagem  escolar;
Inteligências  múltiplas;  Fracasso  escolar;  Bullying;  Orientação  familiar;  O  psicólogo  em  equipes  interdisciplinares;
Fundamentos da Psicoterapia; O papel do psicólogo no contexto da inclusão de pessoas com necessidades educativas
especiais; Atribuições profissionais do psicólogo no Brasil.

CARGO 414: TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Conhecimentos Específicos: O terapeuta ocupacional como agente de saúde e no processo de educação popular em
um programa comunitário. Dinâmica de Terapia Ocupacional na Assistência Comunitária e nos grupos populares. O
papel do terapeuta ocupacional na equipe interdisciplinar no processo de prevenção primária e seus programas de
ação. A comunidade e a abordagem sociocultural na Terapia Ocupacional nesse processo. A criança, o adolescente e o
idoso.  Marginalização  e  a  atuação  do  terapeuta  ocupacional.  Análise  de  atividades  profissionais  para  detecção  e
encaminhamento de doenças ocupacionais. Atuação do terapeuta ocupacional nas creches e a estimulação essencial
como medida preventiva. Intervenção da Terapia Ocupacional. Psiquiátrica. Papel do terapeuta ocupacional na equipe
interdisciplinar  em  Saúde  Mental.  A  Terapia  Ocupacional  em  grupo:  questões  teóricas  e  técnicas.  O  terapeuta
ocupacional na orientação familiar e como agente multiplicador frente à Comunidade. O terapeuta ocupacional e sua
atuação nos programas de prevenção e assistência à excepcionalidade. Código de Ética Profissional. Fundamentos
históricos e epistemológicos da Terapia Ocupacional. Prática profissional do Terapeuta Ocupacional. Relação da Terapia
Ocupacional com os Sistemas de Saúde. 
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