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COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO / 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 
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.

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.

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 Matelândia  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 TÉCNICO

CARGO 301: ASSISTENTE 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.  
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 302: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

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 
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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 303: TECNICO 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 304: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Conhecimentos Específicos: Atividades de esterilização e desinfecção. Cárie dentária. Cariostáticos. Diagnóstico em 
saúde  bucal.  Exame  clínico  das  estruturas  bucais.  Flúor,  composição  e  aplicação.  Higiene  dentária.  Levantamentos 
epidemiológicos.  Materiais  dentários,  forradores e restauradores.  Materiais,  equipamento e instrumentais odontológicos. 
Noções de anatomia bucal, fisiologia e oclusão dentária. Noções de cirurgia, endodontia, radiologia e terapêutica clínica. 
Odontologia integral. Periodontia. Posições, passos e técnicas de trabalho. Princípios de simplificação e desmopolização em 
odontologia.  Principais  lesões  dos  tecidos  moles  e  duros  e  câncer  bucal.  Prevenção  em  saúde  bucal.  Processo 
saúde/doença. Restaurações (classe I, II, III, IV e V). Selantes oclusais. Semiologia. Programa Saúde da Família: atribuições 
específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho.

CARGO 305: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 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.

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.

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. 
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Conhecimentos  Gerais: História  do Município  de Matelândia  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: ASSESSOR JURÍDICO

Conhecimentos Específicos: Direito Administrativo. Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios. Agentes Públicos: 
espécies  e  classificação;  poderes,  deveres  e  prerrogativas;  cargo,  emprego e  função  públicos;  regime jurídico  único: 
provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição; direitos e vantagens; regime disciplinar; responsabilidade civil, 
criminal e administrativa. Poderes administrativos: poder vinculado;poder discricionário; poder hierárquico; poder disciplinar; 
poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso de poder. Ato Administrativo: conceito, requisitos, perfeição, validade, 
eficácia;  atributos;  extinção,  desfazimento  e  sanatória;  classificação,  espécies  e  exteriorização;  vinculação  e 
discricionariedade.  Controle  e  responsabilização  da  administração:  controle  administrativo;  controle  judicial;  controle 
legislativo;  responsabilidade  civil  do  Estado.  Contrato  de  direito  público;  Características  dos  contratos 
administrativos;Rescisão do contrato administrativo; Modalidades de contratos administrativos; Contrato de gestão; Convênio; 
Consórcio  administrativo.  Licitação  (Lei  nº  8.666/93  e suas  posteriores modificações).Administração indireta.  Entidades 
paraestatais  e  terceiro  setor.  Órgãos  Públicos.  Servidores  públicos.  Processo  administrativo.  Responsabilidade 
extracontratual  do  Estado.  Bens  públicos.  Controle  da  Administração  Pública.  Improbidade  Administrativa.  Contrato 
Administrativo. Contratos da administração: O contrato administrativo como espécie do gênero contrato; Distinção entre 
contrato administrativo. Improbidade Administrativa. Direito Constituional. Controle de constitucionalidade: conceito; sistemas 
de controle de constitucionalidade.Inconstitucionalidade: inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão. 
Sistema brasileiro de controle de constitucionalidade. Fundamentos constitucionais dos direitos e deveres fundamentais: 
direitos e deveres individuais e coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos sociais; 
nacionalidade; cidadania e direitos políticos; partidos políticos; garantias constitucionais individuais; garantias dos direitos 
coletivos, sociais e políticos; remédios do Direito Constitucional. Poder Judiciário: disposições gerais; Supremo Tribunal 
Federal;  Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunais e Juízes dos estados; 
funções  essenciais  à  justiça.  Defesa  do  Estado  e  das  instituições  democráticas:  segurança  pública;  organização  da 
segurança pública. Direito  Penal. Princípios constitucionais do Direito Penal. A lei penal no tempo. A lei penal no espaço. 
Interpretação da lei penal. Infração penal: elementos, espécies. Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal. Tipicidade, 
ilicitude, culpabilidade, punibilidade. Excludentes de ilicitude e de culpabilidade. Erro de tipo; erro de proibição. Imputabilidade 
penal.Concurso de pessoas. Concurso de crimes; concurso material e concurso formal. Aplicação da Pena: atenuantes e 
agravantes;  causas especiais  de  aumento  e  diminuição;  forma  qualificada.  Crimes  contra  a  pessoa.  Crimes contra  o 
patrimônio. Crimes contra a administração pública. Crimes contra a fé pública. Crimes praticado por funcionário público contra 
a administração em geral. Servidor público no Direito Penal. Direito Civil. Pessoa natural, pessoa jurídica, personalidade, 
domicílio, residência, bens, diferentes cargos de bens, fatos jurídicos, prescrição e decadência, negócios jurídicos, posse: 
classificação, aquisição, efeitos e perda. Propriedade: aquisição, perda da propriedade móvel, direito real sobre coisa alheia, 
obrigações: modalidades e efeitos da liquidação das obrigações, cessão de créditos, contratos, obrigações por atos ilícitos, 
espécies de contratos, responsabilidade civil, teoria da culpa e do risco. Direito Processual Civil. Jurisdição, competência, 
critérios determinativos da competência, capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo, capacidade postulatória do 
litisconsorte da assistência, da intervenção de terceiros, da nomeação à autoria, da denunciação à lide, do chamamento ao 
processo. Processo e procedimento. Procedimento ordinário e sumaríssimo. Citação, notificação, intimações, defesa do réu, 
espécies de defesa, das exceções, da contestação, da reconvenção, dos pedidos contrapostos, da prova, ônus da prova, dos 
recursos  e  suas  espécies,  da  ação  rescisória.  Direito  Tributário.  Sistema  tributário  nacional.  Princípios  constitucionais 
tributários. Competência legislativa. Limitações da competência tributária. Fontes do direito tributário. Hierarquia das normas. 
Incidência, não incidência, imunidade, isenção e diferimento. Obrigação tributária. Obrigação principal e acessória. Fato 
gerador. Sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária: contribuinte e responsável. Classificação dos tributos: impostos, 
taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições sociais. Evasão e elisão tributárias.

CARGO 402: ASSISTENTE SOCIAL

Conhecimentos  Específicos: Fundamentos do serviço social;   Política social;  Seguridade social;  Reforma sanitária.; 
Serviço social na contemporaneidade: dimensões históricas, teórico metodológicas e ético-políticas no contexto atual do 
Serviço Social; Serviço Social e família: diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares e direitos geracionais; O Serviço 
Social no Processo de reprodução de Relações Sociais; Questão social e Serviço social; 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;   Instrumentalidade do Serviço Social;  Pesquisa em Serviço Social; 

Página 3 de 8



Indicadores  Sociais;   Elaboração  de  laudos,  pareceres  e  relatórios  sociais;  Trabalho  em  rede;  Interdisciplinaridade; 
Atribuições do Assistente Social na Saúde; O Serviço Social na década de 90; Gestão democrática na Saúde; 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 403: BIOMÉDICO

Conhecimentos Específicos: Bioquímica; Dosagens hormonais e de enzimas; Eletroforese de hemoglobina, lipoproteínas 
e proteínas; Equilíbrio ácido-base; Propriedades da água; Radicais livres; Hematologia; Testes hematológicos;  Automação 
em hematologia;  Imunologia;  Alergias;  Avaliação  da  função  imune;  Carcinogênese;  Doenças auto-imunes;  Leucemias; 
Microbiologia da água e dos alimentos; Métodos de análise; Parâmetros legais; Microbiologia médica; Bacteriologia, virologia 
e  micologia;  Urinálise.  EAS.  Bioquímica.  Cultura.  Teste  de gravidez;  Escolha,  coleta,  e  conservação de amostra  para 
diagnóstico;  Preparo  de  vidraria,  reagentes  e  soluções;  Preparo  de  meios  de  cultura;  Equipamentos:  princípios  e 
fundamentos;  Potenciômetros;  Autoclaves  e  fornos;  Microscópios;  Centrífugas;  Espectrofotômetros  e  leitores  de  Elisa; 
Termocicladores; Citômetros de fluxo; Filtros, destiladores e purificação de água; Cromatografia e eletroforese.

CARGO 404: CIRURGIÃO DENTISTA - BUCOMAXILOFACIAL

Conhecimentos Específicos: Conhecimento e procedimentos de implantes, enxertos, transplantes e reimplantes, análise 
de resultado de biópsias, cirurgias protética, ortodôntica e ortognática, diagnóstico e tratamento cirúrgico de cistos, afecções 
radiculares e perirradiculares, doenças das glândulas salivares, doenças da articulação têmporomandibular, lesões de origem 
traumática na área buco-maxilo-facial, malformações congênitas ou adquiridas dos maxilares e da mandíbula e tumores 
benignos da cavidade bucal,  diagnóstico e viabilidade de tratamento de tumores malignos da cavidade bucal,  perícias 
odontolegais, emisão de laudos e pareceres, atestados e licenças, difusão de preceitos de saúde pública odontológica, 
prescrição e administração de medicamentos; noções de medidas de controle de infecção no consultório dentário, anatomia 
facial e oral, lesões hiperplásicas e neoplásicas da cavidade bucal, tratamento das urgências e emergências em cirurgia 
buço-maxilo-facial, uso de fármacos (analgésicos, antimicrobianos e antiinflamatórios), anestesia, exame radiológico facial e 
dentário, patologia bucal.

CARGO 405: CIRURGIÃO DENTISTA – CLÍNICO GERAL

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 406: CIRURGIÃO DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

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 
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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. Programa Saúde da Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho.

CARGO 407: CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTISTA

Conhecimentos  Específicos:  Conhecimento  e  procedimentos  de  programas  de  saúde  pública  bucal,  assistência 
odontológica,  diagnóstico e  tratamento de afecções bucais,  dentárias e  maxilo-faciais;  prescrição ou administração de 
medicamentos,  realização de perícias odontolegais,  emissão de laudos e pareceres,  atestados e licenças,  difusão de 
preceitos de saúde pública odontológica; noções de diagnóstico e tratamento endodônticos em dentes unirradiculares e 
birradiculares,  retratamentos endodônticos,  remoção de núcleos intrarradiculares,  controle  de contaminação e infecção 
durante o procedimento clínico. Biossegurança em Odontologia. Importância da higienização das mãos para o controle de 
Infecção  em  estabelecimentos  de  assistência  à  saúde.  Atendimento  de  urgência  de  dentes  traumatizados,  clínica 
endodôntica com cirurgia.

CARGO 408: CIRURGIÃO DENTISTA ODONTOPEDIATRIA

Conhecimentos Específicos:  Conhecimento e procedimentos de programas de saúde pública bucal infantil, assistência 
odontológica a crianças, diagnóstico e tratamento de afecções bucais, dentárias e maxilo-faciais; prescrição ou administração 
de medicamentos, realização de perícias odontolegais, emissão de laudos e pareceres, atestados e licenças, difusão de 
preceitos de saúde pública odontológica; noções de psicologia aplicada em odontopediatria, cronologia da erupção dentária, 
radiologia, anestesia e cirurgia em odontopediatria, cariologia, controle mecânico da placa bacteriana, selantes de fóssulas e 
fissuras,  tratamento  endodôntico  em  dentes  decíduos,  terapia  pulpar  em  dentes  permanentes  jovens,  dentística  em 
odontopediatria,  recursos protéticos em odontopediatria,  odontologia para bebês,  fármacos.  Tratamentos de urgência e 
emergência em Odontopediatria, antissépticos e desinfetantes).

CARGO 409: CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA

Conhecimentos Específicos:  Periodontia normal.  Etiologia e mecanismos etiopatogênicos das doenças periodontais. 
Diagnóstico e tratamento das doenças periodontais. Terapia periodontal conservadora. Tratamento das doenças periodontais 
a nível cirúrgico. A Periodontia na prática odontológica direcionada para os aspectos de promoção de saúde. Integração dos 
conhecimentos da Periodontia com áreas afins e relacionada com a condição sistêmica. Biossegurança.

CARGO 410: EDUCADOR FÍSICO

Conhecimentos Específicos: Educação do corpo e do movimento humano, Conhecimento e procedimentos de atividades 
físicas e práticas corporais junto à comunidade, Conceitos de ginástica, jogo, dança e esporte, dentro das diversas formas 
que  se  apresentam,  quer  o  âmbito  individual  quer  no  âmbito  coletivo,  Corporeidade/  Movimento:  esquema  corporal, 
lateralidade, estrutura espacial, orientação espaço-temporal, coordenação motora ampla e motricidade fina, ritmo, equilíbrio, 
coordenação viso-motora, Aptidão motora, Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, 
Políticas Públicas para a Educação especial, Criação de espaços de inclusão social, por meio da atividade física regular, do 
esporte e lazer, das práticas corporais, educação permanente em atividade físico-práticas corporais,  Nutrição e saúde, 
Utilização dos espaços públicos de convivência, atividades físico-práticas corporais em equipamentos públicos, Avaliação 
física dos indivíduos, Planejamento e montagem de séries de atividades físicas, Necessidades e capacidades físicas, Testes 
de avaliação física; Noções de educação em saúde, práticas corporais, nutrição e saúde, Fisiologia e neuropsicologia do 
exercício, Formação do profissional consciente, ético e comprometido com a sociedade e o cidadão. 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. Portaria 2488 de 21 de Outubro de 2011 e a 154/2008 do Ministério da Saúde.

CARGO 411: ENFERMEIRO
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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 412: MÉDICO CLÍNICO GERAL

Conhecimentos Específicos: Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de saúde preventivo. Cuidados com 
a dieta. A atividade física. O tabagismo e abuso do álcool. Princípios de terapia farmacológica. Radiologia do coração. 
Princípios  de  eletrocardiograma.  Conduta  na  insuficiência  cardíaca.  Abordagem  clínica  das  arritmias  cardíacas 
supraventriculares. Hipertensão arterial sistêmica. Abordagem clínica da cardiopatia isquêmica. Asma brônquica. Pneumonias 
comunitárias. Cálculos renais. Uropatia obstrutiva. Cistite e pielonefrite. Gastrite. Úlcera péptica. Distúrbios gastrintestinais 
funcionais: síndrome do cólon irritável. Dispepsia sem úlcera e dor torácica não-cardíaca. Abordagem do paciente com 
diarreia. Doença intestinal inflamatória. Neoplasias do estômago e do intestino grosso. Pancreatite. Hepatites virais. Cirrose 
hepática. Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares. Abordagem das anemias. Leucopenia e leucocitose. Abordagem do 
paciente com linfadenopatia e esplenomegalia. Abordagem do paciente com sangramento e trombose. Prevenção de câncer. 
Marcadores  tumorais.  Síndromes  paraneoplásicas.  Avaliação  nutricional.  Obesidade.  Dislipidemia.  Diabete  melito. 
Hipoglicemia.  Hipo e hipertireoidismo.  Rinite  alérgica.  Anafilaxia.  Alergia  a  picadas de insetos.  Alergia  medicamentosa. 
Reações adversas às drogas e aos alimentos. Artrite reumatóide. Gota e metabolismo do ácido úrico. O ombro doloroso. 
Espondiloartropatias.  Dorsalgia  e  cervicoalgias.  Doenças do disco  intervertebral.  Abordagem clínica  do  paciente  febril. 
Tuberculose. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome de Imunodeficiência Adquirida.Gripe e resfriado. Abordagem 
clínica  das  orofaringites  agudas.  Princípios  da  prevenção  vacinal.  Parasitoses  intestinais.  Princípios  da 
antibioticoterapia.Síncope e cefaléias. Acidentes com animais peçonhentos. Interpretação dos distúrbios hidroeletrolíticos e 
ácido-básicos. 

CARGO 413: MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Conhecimentos  Específicos: Política  de  Saúde:  Modelo  Assistencial.  Programa/Estratégia  de  Saúde  da  Família. 
Organização do processo de Trabalho na Atenção Básica: acolhimento, produção de vínculo e responsabilização, clínica 
ampliada  e  outros  princípios  da  política  nacional  de  humanização,  programação  de  ações  e  construção  de  agenda 
compartilhada e educação permanente. A educação em saúde na prática do ESF. 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 à Saúde da Mulher. Atenção à Saúde da 
Criança. Atenção à 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 ESF.  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, quimioterápicos 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. 
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CARGO 414: MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA

Conhecimentos Específicos: Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino; Fisiologia do ciclo menstrual, 
disfunções menstruais, anomalias congênitas e intersexo, distúrbios do desenvolvimento puberal, climatério, vulvovagites e 
cervicites, doença inflamatória pélvica aguda e crônica; Abdômen agudo em ginecologia; Endometriose; Distopias genitais. 
6Distúrbios urogenitais; Patologias benignas e malignas da mama, da vulva, da vagina, do útero e do ovário; Interpretação de 
exames citológicos e diagnósticos da lesão precursora do câncer cérvico uterino; Noções de rastreamento, estadiamento e 
tratamento do câncer da mama; Esterilidade conjugal e planejamento familiar; Anatomia e fisiologia da gestação; Diagnóstico 
de gravidez e determinação da idade gestacional;  Assistência pré natal  na gestação normal e avaliação de alto  risco‐  
obstétrico; Diagnóstico de malformações fetais, aborto, gravidez ectópica, mola hydatiforme, corioncarcinoma e transmissões 
de  infecções  maternas  fetais;  Doenças  hipertensivas  na  gestação;  Pré eclampsia;  Diabetes  melitus  da  gestação;‐  
Cardiopatias; Doenças renais e outras condições clínicas na gestação; HIV/AIDS na gestação e prevenção da transmissão 
vertical; Mecanismo do trabalho de parto; Assistência ao parto e uso do partograma; Distócias; Indicações de cesárias e 
fórceps;  Rotura  prematura  de  membranas;  Condução;  Indicações  de  analgesia  e  anestesia  intraparto;  Indicação  de 
histerectomias puerperais; Hemorragia de terceiro trimestre; Sofrimento fetal crônico e agudo; Prevenção da prematuridade; 
Condução e tratamento clínico e cirúrgico de emergências obstétricas.

CARGO 415: MÉDICO PEDIATRA

Conhecimentos Específicos: Condições de Saúde da Criança Brasileira; Organização da atenção à criança; Alimentação 
da criança; O recém-nascido normal e patológico; Programa de imunização; Crescimento e desenvolvimento; Desnutrição 
protéicocalórica; Anemias na infância; Diarreia aguda e crônica na criança; Cardiopatias na criança; Doenças respiratórias na 
criança; Doenças no trato genitourinário na criança; Doenças auto-imunes e colagenoses na criança; Doenças infecto-
contagiosas mais frequentes na criança; Parasitoses intestinais; Dermatoses mais frequentes na criança; Convulsões na 
criança; Principais problemas ortopédicos na criança; Diagnóstico diferencial e procedimentos frente aos sinais e sintomas 
mais frequentes na criança; Patologias cirúrgicas mais frequentes na criança; Insuficiência Cardíaca; Choque; Ressuscitação 
cardiopulmonar;  Cetoacidose  diabética;  Acidentes  na  infância:  Prevenção  e  tratamento;  Abordagem  da  criança 
politraumatizada; Síndrome de Maus-tratos;  Estatuto da criança e do adolescente,  Estratégias de ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 

CARGO 416: MÉDICO PSIQUIATRA

Conhecimentos Específicos: Delirium, demência, transtornos amnésticos e outros transtornos cognitivos; Transtornos por 
uso de susbstâncias psicoativas; Esquizofrenia; Outros transtornos psicóticos: esquizoafetivo, esquizofreniforme, psicótico 
breve, delirante persistente e delirante induzido; Síndromes psiquiátricas do puerpério; Transtornos do humor; Transtorno 
obsessivo compulsivo  e  transtornos  de  hábitos  e  impulsos;  Transtornos  fóbicos ansiosos:  fobia  específica,  social  e‐ ‐  
agorafobia; Outros transtornos de ansiedade: pânico e ansiedade generalizada; Transtornos alimentares; Transtornos do 
sono;  Transtornos  de  adaptação  e  transtorno  de  estresse  pós traumático;  Transtornos  somatoformes;  Transtornos‐  
dissociativos; Transtornos da identidade; Transtornos da personalidade; Transtornos factícios, simulação, não adesão ao 
tratamento; Retardo mental; Transtornos do desenvolvimento psicológico; Transtornos comportamentais e emocionais que 
aparecem habitualmente durante a infância ou adolescência; Transtornos psiquiátricos relacionados ao envelhecimento; 
Interconsulta psiquiátrica; Emergências psiquiátricas; Psicoterapia; Psicofarmacoterapia; Eletroconvulsoterapia; Reabilitação 
em psiquiatria; Psiquiatria forense; Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos; Classificação em psiquiatria.

CARGO 417: NUTRICIONISTA

Conhecimentos Específicos: Princípios Nutricionais; Digestão, Absorção, Transporte e Excreção de Nutrientes.  Nutrição 
no Ciclo da Vida - da Gestação ao Envelhecimento. Nutrição para a Manutenção da Saúde e Prevenção de Doenças;  
Patologia da Nutrição; Bases da Dietoterapia; Recomendações Nutricionais - Adulto e Pediatria; Necessidades Nutricionais 
-Idosos, Adulto e Pediatria; Terapia Nutricional nas Enfermidades -Idosos, Adulto e Pediatria; Terapia Nutricional Enteral 
-Idosos, Adulto e Pediatria;  Resolução 63 (Regulamento Técnico para a Terapia de Nutrição Enteral);  Administração e 
Nutrição na Produção de Refeições Coletivas; Técnica Dietética; 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"); 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 418: TECNÓLOGO EM ALIMENTOS
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Conhecimentos Específicos: Introdução aos Fundamentos da Ciência e Tecnologia de Alimentos: Importância da ciência e 
tecnologia de alimentos; Constituintes dos alimentos e suas funções (água, macro e micro nutrientes); Enzimas: classificação 
e importância industrial; Operações utilizadas na tecnologia de alimentos: Higiene e sanitização; Processos de separação; 
Preparo da matéria-prima para o processamento; Alterações nos alimentos: Química, físicas e biológicas; Origens, tipos, 
obtenção, armazenamento e alterações; Métodos de Conservação: Calor, Frio, açúcar, sal, defumação e aditivos químicos; 
Embalagens para alimentos: Definição; Tipos e aplicações em alimentos;  Controle de Qualidade: Noções das ferramentas de 
controle de qualidade. 
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