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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. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO 101: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: O papel dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) na Comunidade. Atribuições. Noções de

Higiene. Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, equidade, humanização do cuidado, satisfação do

usuário e do trabalhador. Sistema de informação em saúde. Condições de risco social: violência, desemprego, infância desprotegida,

processos  migratórios,  analfabetismo,  ausência  ou  insuficiência  de  infra-estrutura  básica.  Promoção  da  saúde:  conceitos  e

estratégias. Princípios éticos para o trabalho em Equipe. Conhecimentos de epidemiologia. Controle de doenças (Leishmaniose,

Esquistossomose, febre amarela, dengue, doenças de Chagas, Bócio, Diabetes, Tuberculose, Hanseníase, Diabetes e Hipertensão).

Políticas de Saúde: Constituição Federal lei nº 8.080. Lei 8.142. Norma Operacional Básica do Sistema de Saúde - NOB - SUS de

1996. Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS - NOAS - SUS 01/02.

CARGO 102: MECÂNICO

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS: Executar  tarefas  na  área  de  projeto,  produção,  montagem,  reparação  e  manutenção  de

motores, máquinas e componentes mecânicos para atender as necessidades das empresas; Realizar estudos sobre equipamentos e

ferramentas  a  serem  fabricados,  efetuando  experiências,  cálculos,  observações,  medições  e  outras  operações;  Examinar  os

materiais e equipamentos a serem utilizados na confecção de equipamentos e ferramentas inspecionando-os, através de testes,

verificação visual e instrumental; Dirigir as atividades de outros trabalhadores de sua equipe nas fases de fabricação, instalação,

operação, reparação e conservação de equipamentos; Realizar inspeção de conformidade com o projeto nas fases de fabricação e

instalação de máquinas e equipamentos.
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COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E 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.

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.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO 201: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 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
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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

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 301: TÉCNICO EM HIGIENTE DENTAL

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. 

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.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO:  Conjuntos: operações e problemas; Conjuntos numéricos; naturais, inteiros, racionais e

reais (operações e problemas); Divisibilidade. MDC e MMC; Sistema legal de medidas; Razões e proporções; Divisão em partes

proporcionais; Regra de três simples. Porcentagem; Equações e sistemas do 1o grau: resolução e problemas; Equações e sistemas

do 2°grau: resolução e problemas; Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; e Perímetro e área das

figuras planas. 

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 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
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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, Conselho Federal de Medicina.

CARGO 402: DENTISTA

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS: Modelos  de  Atenção  Odontológica  (promoção  de  saúde  e  prevenção  em  saúde  bucal,

programas em serviços públicos odontológicos). 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. ESF -Estratégias Saúde Família (objetivos, funções e atribuições). Anestesiologia; Biossegurança no Trabalho; Cardiologia;

Cirurgia; Código de Ética Profissional; Dentística; Diagnóstico e Plano de Tratamento; Emergências no Consultório Odontológico;

Endodontia; Esterilização e Desinfecção; Flúor (mecanismo de ação, farmacocinética, uso, tipos e toxicidade); Noções básicas de

atendimento a pacientes especiais;  Oclusão e Articulação Temporomandibular  (sinais,  sintomas e princípios de tratamento das

disfunções temporomandibulares, ajuste oclusal, movimentos oclusivos, posições: relação cêntrica, máxima intercuspidação habitual,

dimensão  vertical,  relação  de  oclusão  cêntrica);  Odontopediatria;  Patologia  (lesões  de  mucosa,  cistos,  tumores,  lesões

cancerizáveis,  processos proliferativos);  Periodontia  (prevenção e tratamento das doenças periodontais);  Prótese; Semiologia e

Tratamento  das  Afecções  dos  Tecidos  Moles  Bucais;  Terapêutica  e  farmacologia  (analgésicos,  antiinflamatórios,  antibióticos,

antidepressivos, anti-hipertensivos, hemostáticos, anticoagulantes).

CARGO 403: 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 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 404: 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 405: FARMACÊUTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assistência Farmacêutica: Gestão da Assistência Farmacêutica Municipal; Ciclo da Assistência

Farmacêutica:  seleção  de  medicamentos;  programação  de  medicamentos;  aquisição  de  medicamentos;  armazenamento  de

medicamentos;  distribuição de medicamentos;  dispensação de medicamentos;  Política de Assistência Farmacêutica no Sistema
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Único de Saúde. 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  populações  especiais  (gestantes,  idosos,  crianças,  Pacientes  renais,  cardíacos  entre  outros).  Farmacotécnica:  Formas

farmacêuticas sólidas,  líquidas,  semi-sólidas e parenterais:  conceito,  importância,  aspectos biofarmacêuticos,  acondicionamento.

Farmacologia e Farmacoterapia: farmacocinética; farmacologia do sistema nervoso central, autônomo e periférico; farmacologia e

farmacoterapia na hipertensão; farmacologia e farmacoterapia na síndrome metabólica; anticoncepção hormonal; farmacologia e

farmacoterapia  no  diabetes;  farmacologia  e  farmacoterapia  na  tuberculose,  hanseníase,  leishmaniose  e  Síndrome  de

Imunodeficiência  Adquirida  (AIDS);  farmacologia  e  farmacoterapia  nas  doenças  infecciosas  agudas  em  atenção  primária;

farmacologia e farmacoterapia na asma; princípios da farmacoterapia no idoso; princípios da farmacoterapia na criança; Adesão à 

terapia medicamentosa. Atenção farmacêutica. Uso racional de medicamentos. Ética farmacêutica: Regulamento de Medicamentos

Genéricos; Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998, e suas atualizações; Lei no 5991, de 17 de dezembro de 1973; Boas práticas de

fabricação e de manipulação de medicamentos: RDC ANVISA n. 17 de 16 de abril de 2010, RDC ANVISA nº. 67; de 08 de outubro de

2007 e RDC ANVISA n. 87 de 21 de novembro de 2008; Política Nacional de Medicamentos: Portaria GM/MS 3916/1998.

CARGO 406 ao 407: MÉDICO CLÍNICO GERAL - 20H / 40H

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 408: NUTRICIONISTA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1.  Princípios  Nutricionais.  2.  Digestão,  Absorção,  Transporte  e Excreção de  Nutrientes.  3.

Nutrição no Ciclo da Vida - da Gestação ao Envelhecimento. 4. Nutrição para a Manutenção da Saúde e Prevenção de Doenças. 5.

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

-Idosos,  Adulto  e Pediatria.  9.  Terapia Nutricional  nas Enfermidades -Idosos,  Adulto e Pediatria.  10.  Terapia Nutricional  Enteral
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-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). Lei Orgânica Municipal:

Título IV Capítulos III. Lei n° 407/98 - Estatuto do Servidor: Título I: Capítulo I e II; Título II: Seção I e II: subseção I, II – Seção III e IV;

Títulos IV e V. Lei n°874/08 – Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos: Capítulos I, II, III, IV, V e VI e alterações posteriores.

CARGO 409: ORIENTADOR SOCIAL

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS: 1.Conceitos  gerais:  ética,  redução  de  danos,  democracia,  rede  social,  direitos  sociais,

seguridade social, cidadania, Educação em saúde, Proteção Social, violência social. 2.Noções Básicas sobre as Relações Humanas.

3.Os conselhos  de  direito:  da  criança  e  do  adolescente,  da  saúde,  da  educação e  da  assistência  social.  4.A importância  da

participação popular na garantia  dos direitos sociais.  5.  Fundamentos éticos,  legais,  teóricos e metodológicos do trabalho com

famílias. 6. Dinâmica Familiar: noções básicas. A importância da família no convívio social e na proteção social da criança e do

adolescente. 7.Trabalho com grupos. 8. A importancia da rede socioassistencial, da busca ativa e trabalho em equipe. 9. Legislação:

Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS/1993; Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA/1990;

Lei de Diretrizes e Bases da Educação; Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2004; Política Nacional do Idoso - PNI/1994;

Estatuto do Idoso; Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência/ 1989; Programa Nacional de Inclusão de Jovens -

Projovem: Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, pela Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008 e o decreto nº 6.629, de 4 de

novembro de 2008.

CARGO 410: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS: : História  da  educação  física  no  Brasil.  Dimensões  filosóficas,  antropológicas  e  sociais

aplicadas à educação e ao esporte: lazer e as interfaces com a educação física, esporte, mídia e os desdobramentos na educação

física. Ética no trabalho. Dimensões biológicas aplicadas à educação física e ao esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da

atividade física. Corpo, sociedade e construção da cultura corporal de movimento. Nutrição e atividade física. Socorro de urgência

aplicado  à  educação  física.  A educação  física  no  currículo  da  educação  básica,  significados  e  possibilidades:  as  diferentes

tendências pedagógicas da educação física na escola.  Educação física escolar e cidadania.  A Educação Física como área de

conhecimento escolar: finalidades e diretrizes. Conhecimento escolar: os saberes e práticas que compõem o ensino da Educação

Física: organização curricular, conteúdos de ensino, metodologias, avaliação do processo ensino aprendizagem. Esporte e jogos na

escola: competição, cooperação e transformação didático pedagógica, crescimento e desenvolvimento motor. Educação inclusiva.

Gestão participativa na escola. O papel do educador e do educando na construção do conhecimento.

CARGO 411: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL

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 412: 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
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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.
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