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COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

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). Encontros 
vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial;  Acentuação gráfica. Classes de palavras e seus 
empregos. Sinonímia e Antononímia. Período Composto por Coordenação.

Matemática: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e 
divisão com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problema.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Maringá 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

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). Encontros 
vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial;  Acentuação gráfica. Classes de palavras e seus 
empregos. Sinonímia e Antononímia. Período Composto por Coordenação.

Matemática: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e 
divisão com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problema.

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 ESPECÍFICOS 

CARGO 201: AGENTE ADMINISTRATIVO 

Conhecimentos Específicos: Noções  de  Atendimento  a  Pessoas:  Etiqueta  organizacional:  ética,  comportamento, 
aparência,  cuidados  no  atendimento  pessoal  e  telefônico.  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).  Relacionamento  interpessoal. 
Noções de Direito Administrativo: Atos Administrativos.

CARGO 202: ARTEFINALISTA

Conhecimentos Específicos:  Photoshop CS4:   Área de Trabalho; Tipos de Arquivos e Imagens;  Editando Área de 
Trabalho; Modos de Cores; Ajustes de cores; Camadas de Ajustes; Ferramentas de Seleção; Ferramentas de Transformação
Ferramentas de Retoque e Pintura; Filtros; Fotomontagem; Camadas; Máscaras; Vetores; Texto; Pintando no Photoshop; 
Pincéis; Efeitos; Aplicação de Efeitos em Camadas; Objetos Inteligentes; Ferramenta 3D; Truques e Dicas; Painel Ações; 
Animação.
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CARGO 203: ATENDENTE DE ODONTOLOGIA

Conhecimentos Específicos: Processo Saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias. Educação para 
Saúde:  conceitos  e  técnicas.  Conceitos  de  prevenção  e  controle  de  doenças  bucais  para  indivíduos,  família  e 
comunidade.  Anatomia  e  fisiologia  do  corpo  humano.  Principais  problemas  de  saúde  da  população  e  meios  de 
intervenção. Método epidemiológico / indicadores de saúde. Doenças transmissíveis e não transmissíveis: conceitos e 
prevenção.  Biossegurança  em  Odontologia.  Bioética  e  ética  profissional.  Organização  do  ambiente  de  trabalho.  
Equipamentos  e  Instrumentais:  nomenclatura,  utilização,  cuidados.  Conservação  e  Manutenção  de  equipamentos 
odontológicos.  Processos  de  limpeza,  desinfecção  e  esterilização  de  instrumentais,  equipamentos  e  ambientes 
odontológicos.  Ergonomia:  espaço  físico,  postura,  posição  de  trabalho.  Higiene  Bucal:  técnicas  de  escovação 
supervisionada, cuidados com aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos utilizados em Odontologia. Preenchimento  
e  controle  de  fichas  clínicas,  registros  em  Odontologia.  Manejo  de  pacientes  na  clínica  odontológica.  Materiais 
odontológicos: nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento e controle de estoque. Utilização racional de 
fluoretos em Odontologia. Placa bacteriana: identificação, índices, fisiologia, patogenia, meios químicos e mecânicos  
utilizados para o seu controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão,  
lesões  de  tecidos  moles  –  conceito,  etiologia,  evolução,  transmissibilidade,  medidas  de  promoção  de  saúde  e  
prevenção da ocorrência das patologias. Radiologia odontológica: cuidados, técnicas de revelação. Programa Saúde da 
Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho. a: cuidados, técnicas de revelação. Programa 
Saúde da Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho. 

CARGO 204: AUXILIAR DE FARMÁCIA 

Conhecimentos Específicos: História  da Farmácia – Noções básicas;  Anatomia e Fisiologia  humana; Noções de 
Citologia; Microbiologia; Parasitologia; Patologia Básica; Noções de Farmacologia; Grupos farmacológicos.

CARGO 205: AUXILIAR EDUCACIONAL (FEMININO)

Conhecimentos Específicos: Concepção de infância. O Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil(RCNEIs). O 
significado do brincar e das brincadeiras na Educação Infantil. Desenvolvimento e aprendizagem da Criança. A Ludicidade. O 
Cuidar e o Educar. A importância da Afetividade. Rotina. Inclusão. Diversidade: etnia, gênero e raça. Participação e relações 
entre escola e comunidade. Conselho escolar. Gestão Democrática. Formação em serviço e formação continuada. 

CARGO 206: CUIDADOR DE IDOSOS

Conhecimentos Específicos: 1. Conceitos gerais: democracia, direitos sociais, seguridade social, cidadania, Educação em 
saúde, Proteção Social. 2. Noções Básicas sobre as Relações Humanas. 3. Higiene, saúde e cuidado. 4 Ética profissional. 5. 
Plano nacional de convivência familiar e comunitária. 6. Articulação em redes. 7. Visita domiciliar.

CARGO 207: CUIDADOR DE SAÚDE 

Conhecimentos Específicos: 1.Conceitos gerais: democracia, direitos sociais, seguridade social, cidadania, Educação em 
saúde, Proteção Social. 2.Noções Básicas sobre as Relações Humanas. 3. Higiene, saúde e cuidado. 4 Ética profissional. 5. 
Plano nacional de convivência familiar e comunitária. 6. Articulação em redes. 7. Visita domiciliar. 8. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 9. Estatuto do Idoso. 10. Lei Orgânica da Assistência Social. 11. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

CARGO 208: OPERADOR AUDIOVISUAL 

Conhecimentos Específicos: Propriedades físicas do som e sistemas analógicos de áudio. Sistemas digitais de áudio: 
representação, armazenamento e processamento digital de áudio. Equipamentos e dispositivos de áudio (analógicos e 
digitais): reprodução e gravação em vários suportes e formatos. Noções de Acústica: interno e externo. Noções básicas de 
eletricidade. Medidas elétricas, condutores de áudio. Principais equipamentos de sonorização: funções e manuseio. Noções 
de mixagem: ajuste de graves, agudos, equalizações, potência. Controle de equipamentos de áudio para som. Controle de 
equipamentos de áudio para som ao vivo. Conexões dos equipamentos e de cabos e caixas; Sistema de monitoramento de 
palco;  Manutenção  e  prevenção  de  cabos.  Posicionamento  dos  equipamentos.  Situação  de  pane  total  ou  parcial  e 
Informações técnicas. Noções de diferentes microfones e seus posicionamentos e adequações. Gravação e reprodução de 
sons. Representação digital de imagens. Noções de processamento de imagens. Sistemas analógicos de vídeo para difusão, 
gravação  e  reprodução.  Interfaces  para  sinais  e  controle  de  vídeo.  Sistemas  digitais  de  vídeo:  representação, 
armazenamento e processamento digital de vídeo. Registro e controle de equipamento e material gravado em áudio e vídeo. 
Identificação de equipamentos danificados e soluções técnicas para o dano. Montagem de equipamentos de projeção 
cinematográfica.  Projeção  de  películas  cinematográficas  e  suas  problemáticas  em  relação  à  bitola  e  sonorização. 
Conhecimentos de Informática: conceitos e modos de utilização de ferramentas e aplicativos para montagem e transmissão 
áudio e vídeo pela Internet. Legislação. Noções de informática: Componentes de um computador e periféricos; Utilização do 
sistema operacional Windows 7. Utilização dos aplicativos Microsoft Office Word, Excel e PowerPoint 2010. Utilização de 
tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à Internet. 
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CARGO 209: 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. .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 210: TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL 

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.

CARGO 211: TÉCNICO DE DESENHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Conhecimentos  Específicos: Conhecimento  e  procedimentos  de  desenho  topográfico,  arquitetônico,  cartográfico  e 
urbanístico,  linguagem  técnica  de  CAD  -  Computer  Aided  Design;  cálculos  e  escalas,  desenho  de  organogramas, 
cronogramas, fluxogramas e gráficos.

CARGO 212: TÉCNICO EM GEOMENSURA

Conhecimentos  Específicos: Topografia;  Desenho  Técnico;  Cad;  Geociências;  Geoprocessamento;  Cartografia; 
Sensoriamento Remoto; Parcelamento do Solo; GeodÉsia; Georreferenciamento; Traçado de Estradas; Implantação.

CARGO 213: TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE 

Conhecimentos Específicos: Desenvolvimento Sustentável. Ecologia e Meio Ambiente. Conservação da Biodiversidade. 
Unidades de Conservação. Biomas. Ecossistemas. Recuperação de Áreas Degradadas. Qualidade da Água. Manejo de 
Bacias Hidrográficas. Poluição ambiental: água, solo e ar. Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Educação Ambiental. Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Legislação Ambiental. 

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.

Matemática: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e 
divisão com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problema.

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.

Página 3 de 11



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO 401: ANALISTA PROGRAMADOR 

Conhecimentos Específicos: 1. Análise e projetos orientados a objeto. 2. Paradigmas de linguagem de programação 
orientada a objeto, algoritmos e estruturas de dados, conceito de abstração, encapsulamento, herança, polimorfismo, 
classes, objetos e interfaces. 3. Linguagens de programação: JAVA, JSP, PHP, DELPHI e JAVASCRIPT. 4. Conceitos de 
XHTML e CSS. 5. UML (Linguagem Unificada de Modelagem). 6. Configuração de servidores web. 7. Linguagem de 
consulta a banco de dados relacionais (query language). 8. Tipos de dados elementares e estruturados. 9. Funções e 
procedimentos. 10. Estruturas de controle de fluxo.

CARGO 402: 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, Humaniza SUS, Conselho Federal de Medicina. 

CARGO 403: BIBLIOTECÁRIO

Conhecimentos Específicos: Análise e tratamento da informação. Catalogação: conceito, objetivos,  conhecimento 
teórico  e  prático,  catálogos  de  bibliotecas:  conceitos,  função,  estrutura  e  instrumentos  bibliográficos  auxiliares  ao  
catalogador;  normas  de  catalogação.  Classificação:  conceito,  objetivos,  conhecimento  teórico  e  prático  da  CDU -  
Classificação Decimal Universal. Indexação e elaboração de resumos. Thesaurus: conceito e uso. Controle bibliográfico 
e recuperação da Informação: princípios e práticas do controle bibliográfico; principais fontes bibliográficas: gerais e 
especializadas,  nacionais  e  internacionais;  mecanismos  e  normas  nacionais  e  internacionais  para  o  controle 
bibliográfico;  normalização  bibliográfica:  referenciação  segundo  NBR6029  -  da  ABNT.  Acesso  e  uso  de  fontes  de 
informações  bibliográficas.  Recuperação  da  informação:  conceito,  acesso  a  sistemas  manuais  e  automatizados, 
processo de comunicação científica e tecnológica. Serviços aos usuários: a informação e a comunidade, referência, 
interação usuário-sistema. Disseminação da Informação - SDI e notificação correspondente. Intercâmbio bibliográfico: 
comutação  bibliográfica  (COMUT  e  outros).  Consultas,  informações  específicas  e  levantamentos  bibliográficos. 
Sistemas de informações bibliográficas: Planejamento, organização e administração. Principais sistemas nacionais e 
internacionais (por áreas de interesse).

CARGO 404: BIÓLOGO 

Conhecimentos  Específicos: 1  Bioquímica  básica  e  biomoléculas.  2  Metabolismo  e  regulação  da  utilização  de 
energia. 3 Proteínas e enzimas. 4 Macromoléculas informacionais, transmissão da informação genética. 4.1 Técnicas de 
identificação utilizando o DNA. 4.2 Genética de populações. 4.3 Técnica de PCR. 5 Comunicação e regulação geral do 
organismo. 6 Biologia molecular e engenharia genética. 6.1 Organismos geneticamente modificados. 7 Melhoramento 
genético. 8 Biotecnologia vegetal. 9 Biotecnologia animal. 10 Biotecnologia microbiana e fermentações. 11 Legislação  
de  propriedade  industrial:  generalidades,  marcas  e  patentes.  12  Bioestatística.  13  Monitoramento  ambiental.  13.1 
Ecossistemas  aquáticos  continentais,  costeiros  e  oceânicos.  13.2  Ecotoxicologia.  13.3  Cultivo  e  manutenção  de 
organismos aquáticos. 13.4 Ensaios de toxicidade de efluentes e de produtos solúveis e insolúveis com organismos de  
diversos níveis tróficos. 13.5 Avaliação de impactos ambientais. 13.6 Valoração de danos ambientais. 14 Legislação 
ambiental.  15 Economia ambiental.  16 Política  ambiental  e desenvolvimento sustentável.  17 Gestão ambiental.  18 
Planejamento ambiental,  planejamento territorial,  vocação e uso do solo,  urbanismo.  19 Conservação de recursos 
naturais. 20 Ecologia de populações. 21 Manejo de fauna. 22 Taxonomia vegetal. 23 Anatomia vegetal. 23 Biogeografia.  
24 Avaliação de Impacto Ambiental. 25 Controle biológico de pragas e doenças. 26 Reflorestamento e reciclagem de 
resíduos orgânicos. 27 Fitopatologia. 28 Inventário e avaliação do patrimônio natural.
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CARGO 405: ENGENHEIRO AMBIENTAL 

Conhecimentos Específicos: 1  Engenharia  ambiental.  2  Biologia  ambiental.  3 Expressão gráfica.  4  Microbiologia 
ambiental. 5 Química ambiental. 6 Estatística aplicada à engenharia ambiental. 7 Métodos topográficos, geodésicos e 
cartográficos. 8 Economia ecológica. 9 Ciência dos materiais. 10 Fenômenos de transporte. 11 Termodinâmica. 12 
Geologia ambiental. 13 Sociologia e meio ambiente. 14 Gestão de resíduos sólidos. 15 Qualidade e tratamento de 
água.  16 Qualidade de solo.  17 Geoquímica ambiental.  18 Análise ambiental.  Análise de demandas regionais.  19 
Vistoria e elaboração de pareceres. 20 Política Nacional de Meio Ambiente: sistemas de meio ambiente e instrumentos 
de gestão ambiental.  21 Espaços especialmente protegidos (Lei  9.985/2000 e Decreto regulamentador – grupos e 
categorias  de  Unidades  de  Conservação  e  CONAMAs  302,  303  e  369).  22  Desenvolvimento  Sustentável.  23 
Conservação,  manejo  e  uso dos  recursos naturais  renováveis.  24 Licenciamento:  Estudo  de Impacto  Ambiental  e  
Relatório de Impacto Ambiental  (EIA/RIMA).  25 Biossegurança. 26 Degradação e poluição ambiental.  27 Impactos 
ambientais das políticas públicas. 28 Zoneamento ecológico-econômico.

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: ENGENHEIRO CIVIL – TRÂNSITO 

Conhecimentos Específicos: Elaboração, execução, implantação e avaliação de projetos de Engenharia de Trânsito. 
Fenômenos que acarretam problemas de trânsito. Educação para o Trânsito. Elaboração de Projetos de Engenharia de 
Tráfego. Conceitos de matemática, de física e de geologia aplicados à engenharia. Infra-estrutura básica, integrando 
topografia,  hidrologia,  geologia.  Fundações  e  obras  de  terra.  Projetos  estruturais.  Análise  de  estruturas  à  luz  de  
conceitos matemáticos e físicos. Projetos de instalação prediais. Técnicas de planejamento,  gestão e avaliação de 
obras. 

CARGO 408: ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Conhecimentos Específicos: TEORIA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS: Elementos fundamentais,  Leis fundamentais, 
teoremas e  metodologias de análise de circuitos elétricos;  Circuitos elétricos em C.C.;  Circuitos elétricos em C.A.  
monofásicos e polifásicos em regime permanente; Resposta nos domínios do tempo e da freqüência para circuitos com 
associações RL, RC e RLC, em série, paralelo e mistas; Análise de harmônicas de fontes sinusoidais. CONVERSÃO 
ELETROMECÂNICA DE ENERGIA E MÁQUINAS ELÉTRICAS: Circuitos  magnéticos com excitação em C.C e C.A.; 
Circuitos  elétricos  acoplados  magneticamente;  Características  Indução  x  Campo  de  materiais  magnéticos, 
susceptibilidade e permeabilidade magnética; Transformadores monofásicos e trifásicos: princípio de funcionamento, 
modelos equivalentes, ensaios de rotina e obtenção dos parâmetros representativos; Autotransformador:  princípio de 
funcionamento, modelo equivalente, ensaios de rotina e obtenção dos parâmetros representativos; Transformador de 
três  enrolamentos:  princípio  de funcionamento  e  modelos  equivalentes;  Princípio  da conversão  eletromecânica  de  
energia; Máquinas de corrente contínua em regime permanente: princípio de funcionamento e modelos equivalentes 
das diversas configurações; Máquinas síncronas: princípio de funcionamento, modelos equivalentes e comportamento 
em regime  permanente  e  transitório;  Máquinas  de  Indução:  princípio  de  funcionamento,  modelos  equivalentes  e 
comportamento  em regime permanente e  transitório;  Controle  de  velocidade de máquinas  de indução.   MEDIDAS 
ELÉTRICAS:  Sistema  Internacional  de  Unidades  (SI);  Medição  de  corrente,  tensão,  potência  e  energia  elétrica; 
Transformadores para instrumentos (TCs e TPs); Transdutores elétricos e de temperatura; Exatidão, precisão e erro de 
medidas.  INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS  DE  B.T.  E  A.T:  Dimensionamento  de  condutores  e  barramentos  elétricos; 
Dimensionamento  de  condutos  para  condutores  elétricos;  Curto-circuito  nas  Instalações  Elétricas.  Seleção  e 
especificação  de  transformadores  de  força,  transformadores  de  potencial  (TP),  de  corrente  (TC).  Paralelismo  de 
Transformadores.  Geração de emergência.  Segurança e proteção nas instalações elétricas.  Aterramento;  Proteção 
contra descargas atmosféricas; Sistemas de comando e proteção de circuitos elétricos; Acionamentos de máquinas 
elétricas; Subestações Industriais e de edificações: dimensionamento e projeto das instalações e especificações de 
equipamentos;  Correção  do  fator  de  potência:  projeto  e  especificações;  Luminotécnica:  Projeto  de  sistemas  de 
iluminação interna e  externa.  TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA:  Redes de Distribuição 
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primária e secundária: padrões e dimensionamento da rede e equipamentos; Controle de Tensão; Medição de Energia  
Elétrica:  padrões de medição e tipos de Consumidores e tarifas elétricas;  Proteções em Sistemas de Distribuição.  
Resistência, reatâncias, indutância e capacitância das linhas. Valores relativos e por unidade. Cálculo elétrico de linhas 
curtas.  Equação da  linha  longa,  impedância  característica,  propagação  e  atenuação.  Representação  da  linha  por  
quadripolo.  Linhas  T  e  PI.  Potência  e  regulação.  ELETRÔNICA  ANALÓGICA:  Dispositivos  semicondutores: 
funcionamento, características e aplicações de diodos, transistores, SCRs, TRIACs e DIACs; Circuitos retificadores,  
grampeadores  e  ceifadores;  Amplificadores  Operacionais:  funcionamento,  características  e  aplicações em circuitos  
amplificadores,  filtros  e  controladores;  Realimentação;  Circuitos  chaveadores:  conversores  CC-CC,  Choppers  e 
Inversores. ELETRÔNICA DIGITAL: Álgebra Booleana; Portas Lógicas; Diagramas Lógicos, Tabelas Verdade e Mapas 
de  Karnaugh;  Linguagens  de  Programação  Leadder,  STL  e  FDB;  Circuitos  Combinacionais  e  seqüenciais;  
Registradores e contadores; Conversores A/D e D/A. SISTEMAS DE POTÊNCIA: Curto circuito simétrico e assimétrico: 
componentes  simétricas  e  redes  de  seqüências;  Ligação  à terra;  Análise  de  Sistemas e  Estabilidade  em Regime 
Permanente e em Regime Transitório; Regulação e controle de tensão; Proteções de Transformadores e de Linhas de 
AT.  SISTEMAS DE CONTROLE: Modelagem e respostas transitórias e permanentes de sistemas dinâmicos; Digramas 
de Blocos e de fluxos de sinal; Equações e variáveis de estado; Critérios de  estabilidade; Controladores PI, PD e PID: 
análise  e  síntese  de  controladores  e  compensadores.  MATERIAIS  ELÉTRICOS:  Materiais  condutores;  Materiais  
isolantes.

CARGO 409: ENGENHEIRO FLORESTAL 

Conhecimentos  Específicos: Dendrologia.  Inventário  Florestal.  Manejo  de  recursos  naturais  renováveis.  Viveiros 
florestais. Produtos florestais não madeireiros. Manejo de bacias hidrográficas. Recuperação de áreas degradadas.  
Sistemas agroflorestais. Arborização urbana. Florestas urbanas. Controle de pragas e doenças florestais. Ecologia de 
ecossistemas. Biomas. Impactos ambientais sobre os ecossistemas e agroecossistemas. Manejo de florestas. Código 
Florestal  Brasileiro.  Política  florestal  e  ambiental  brasileira.  Estudos  de  impactos  ambientais  (EIA)  e  relatórios  de 
impactos  ambientais  (RIMA).  Licenciamento  ambiental.  Noções  de  climatologia.  Sistemática  vegetal.  Legislação 
Ambiental. Unidades de Conservação: categoria de manejo, gerenciamento, plano de manejo e zoneamento ecológico-
econômico. Biodiversidade. Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável.

CARGO 410: ENGENHEIRO QUÍMICO 

Conhecimentos Específicos: 1 Físico-química. 2 Termodinâmica química: equações de estado, desvios da idealidade. 
2.1  Primeira  Lei  da  Termodinâmica.  2.2  Termoquímica.  2.3  Segunda  Lei  da  Termodinâmica.  2.4  Terceira  Lei  da 
Termodinâmica: potencial químico, equilíbrio químico. 2.5 Equilíbrio entre fases. 3 Cinética química. 4 Eletroquímica: 
células galvânicas e eletrolíticas. 5 Corrosão eletroquímica. 6 Combustão: estequiometria, cinética e mecanismos de 
combustão;  balanços  de  energia  e  de  massa  na  combustão;  poder  calorífico  de  combustíveis.  7  Fundamentos  e 
aplicações da engenharia química. 7.1 Reatores químicos. 7.2 Cinética das relações químicas. 7.3 Classificação dos 
reatores e princípios de cálculos dos reatores ideais. 7.4 Balanços materiais e energéticos. 7.5 Associações de reatores 
em série e paralelo.  8 Operações unitárias da indústria química.  9 Transporte de fluidos compressíveis:  equações 
fundamentais de balanço de energia e massa. 10 Cálculos de perda de carga, distribuída e localizada. 11 Bombas: tipos 
de bombas; curvas das bombas; curvas dos sistemas de bombeamento; escolha das bombas. 12 Medidores de vazão: 
manômetros, venturi,  rotâmetros. 13 Caracterização de partículas sólidas: análise granulométrica, peneiramento. 14 
Filtração:  equações  fundamentais  para  obtenção  de  tortas  incompressíveis.  15  Determinação  dos  parâmetros  de 
filtração. 16 Filtração a pressão constante,  a vazão constante e a pressão e vazão variáveis.  17 Sedimentação e  
centrifugação: equações fundamentais para suspensões diluídas. 18 Transporte de calor: mecanismos, leis básicas e 
coeficientes  de  troca  de  calor.  19  Equações fundamentais.  20  Trocadores  de  calor:  tipos  e  dimensionamento.  21 
Evaporadores:  simples  e  múltiplos  efeitos.  22  Psicrometria:  relações  psicrométricas  ar-vapor  d’água;  equações 
fundamentais.  23  Difusão  mássica.  24  Lei  de  Fick;  coeficiente  de  difusão.  25  Destilação:  equilíbrio  líquido-vapor, 
diagramas de equilíbrio, separação por flash. 26 Recursos químicos. 27 Balanços materiais e balanços energéticos com 
e sem reações químicas. 28 Aplicações de balanços materiais e energéticos aos processos químicos. 29 Fluxograma 
de processos. 30 Produtos químicos fundamentais: matérias primas e utilidades para a obtenção de alguns produtos  
químicos orgânicos e inorgânicos: ácido nítrico, ácido sulfúrico, cloro, hidróxido de sódio, eteno, acetileno, polímeros. 31 
Águas industriais e potáveis: tratamentos para remoção de cor, turvação, dureza, íons metálicos. 32 Materiais para a  
indústria química: materiais empregados, seleção, corrosão. 33 Instrumentação e controle de processos: seleção de  
instrumentos de medidas; tipos de controladores; exemplos de controle em alguns equipamentos de processo.
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CARGO 411: ENGENHEIRO SANITARISTA 

Conhecimentos  Específicos: Resíduos  sólidos:  normalização  (ABNT);  Classificação  dos  resíduos  sólidos; 
Acondicionamento e transporte; Resíduos sólidos especiais; Tratamento; Disposição final. Drenagem urbana: Bacias 
hidrográficas;  Precipitação;  Infiltração;  Escoamento  Superficial;  Evapotranspiração;  Inundações  e  enchentes; 
Microdrenagem;  Macrodrenagem.  Sistemas  de  abastecimento  de  água:  Normalização  (ABNT);  Captação;  Linhas 
adutoras e órgãos acessórios; Reservatório; Rede de distribuição; Ligações prediais; Automação. Tratamento de água:  
Normalização (ABNY); Tratamento convencional; Tratamento simplificado; Aeração; Filtração; Desinfecção. Sistemas de 
esgotamento  sanitário:  Normalização  (ABNT,)  Hidráulica  das  redes  de  esgotos;  Rede  coletora;  Interceptores;  
Emissários. Sifões invertidos; Estações elevatórias. Tratamento de esgotos: Normalização (ABNT); Características do 
esgoto  doméstico;  Processos  físicos  e  físico-químicos;  Processos  biológicos  aeróbios;  Processos  biológicos 
anaeróbios; Tratamento e disposição do lodo; Padrões de efluentes. Instalações prediais hidro-sanitárias: Normalização 
(ABNT); Instalações prediais de água fria; Instalações prediais de esgotos sanitários; Instalações prediais de prevenção 
de combate a incêndio; Instalações prediais de esgotamento de águas pluviais; Sistemas elevatórios. 

CARGO 412: 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  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 413: FARMACÊUTICO  BIOQUÍMICO 

Conhecimentos Específicos: Funcionamento dos laboratórios de análises clínicas: RDC 302/2005; Métodos de coleta 
e  preservação  de  sangue,  fezes,  urina,  secreções  e  outros  líquidos  biológicos.  Meios  de  transporte.  Tipos  de 
anticoagulantes.  Métodos de armazenamento e manipulação de amostras biológicas.  Parasitas responsáveis  pelas 
endoparasitoses e ectoparasitoses humanas, existentes no Brasil; Diagnóstico laboratorial, técnicas e procedimentos 
laboratoriais aplicados ao diagnóstico das doenças parasitárias de interesse humano. Bioquímica Clínica, métodos e 
técnicas de ensaios laboratoriais para a determinação de: proteínas plasmáticas; carboidratos; lipídeos, lipoproteínas e 
dislipidemias;  ácido úrico,  uréia e creatinina;  enzimologia clínica; função hepática; função renal e equilíbrio hídrico,  
eletrolítico  e  ácido-básico  e  função  cardíaca.  Exames  físico,  químico  e  citológico  da  urina  e  líquidos  corporais.  
Automação em bioquímica clínica. Erros inatos do metabolismo. Hormônios e suas funções metabólicas. Correlações 
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de resultados de exames bioquímicos com a fisiopatologia. Microbiologia clínica: métodos e técnicas de isolamento e  
identificação de microrganismos. Técnicas e práticas laboratoriais para o diagnóstico microbiológico das sindromes 
infecciosas;  Principais  doenças infecciosas  de interesse clínico causadas por  bactérias,  fungos e vírus.  Testes  de 
sensibilidade aos antimicrobianos. Princípios de destruição térmica de microrganismos, desinfetantes e  antissépticos; 
Esterilização  química  e  física.  Mecanismos  de  defesa  específicos  e  inespecíficos  na  espécie  humana.  Reações 
antígeno anticorpo.  Estudo do tipo de reação,  fundamentos do método e desenvolvimento prático dos ensaios de 
imunodiagnóstico. Avaliação das respostas imunes humoral e celular por métodos de imunodiagnóstico e de funções 
celulares. Técnicas laboratoriais de imunohematologia. Marcadores Tumorais. Metodologia geral de laboratório para o 
estudo hematológico. Anemias. Hemoglobinopatias. Hemostasia e coagulação; Patologia dos leucócitos. Neoplasias 
hematológicas, leucemias ou leucoses. Interpretação clínica do hemograma. Biossegurança laboratorial. Controle de 
qualidade em laboratório de análises clínicas. Gerenciamento da qualidade, calibração de vidrarias e equipamentos.  
Desenvolvimento de procedimento operacional padrão em análises clínicas. 

CARGO 414: GEÓGRAFO 

Conhecimentos Específicos: Geografia  Geral  do Brasil.  Geografia Física,  Geomorfologia,  Biogeografia.  Geografia 
Humana, Geografia Econômica, Geografia Urbana e Regional. Noções de Cartografia digital, Sensoriamento remoto,  
Hidrografia,  Climatologia,  Topografia.  Recursos  hídricos,  Planejamento  das  bacias  hidrográficas,  Urbanização  das 
bacias,  Gestão  de  riscos  e  controle  de  enchentes,  Processoserosivos,  Climatologia  urbana.  Quantificação  em 
Geografia, Técnicas de Levantamento de dados - documentos cartográficos digitais, Entrevistas, Questionários, Coleta 
de dados em Banco de Dados Agregados, Metodologias de coleta de dados em trabalho de campo, Tratamento de 
dados  quantitativos  -  qualitativos  e  sua  representação  territorial,  Construção  de  indicadores  socioeconômicos  e 
ambientais.  Metodologia de analise territorial,  diagnostico e prognostico.  Estratégias e marco legal da participação 
cidadã no planejamento. Sistemas de Informações Geográficas no planejamento. Metodologias para localização de  
equipamentos  urbanos.  Zoneamento  Ecológico-  Econômico  e  gestão  de  bens  ambientais.  Avaliação  de  impacto  
ambiental.  Quantificação e Valoração de danos ambientais.  Normas que regulamentam a elaboração de relatórios 
técnicos. Análise e elaboração de relatórios técnicos, pareceres ambientais e perícias judiciais. Análise e interpretação 
da  Legislação  Federal  referente  à  gestão  Territorial.  Elaboração  de  especificações  técnicas  para  contratação  de  
serviços e estudos ambientais. Projetos Ambientais. Legislação Ambiental e de Educação Ambiental. Normas Brasileiras 
de Referência (NBR) para elaboração de estudos técnicos. Estudos de Impactos Ambientais e relatório de impacto  
ambiental. Processos de licenciamento ambiental.

CARGO 415: GEÓLOGO 

Conhecimentos Específicos: 1 Mineralogia. 2 Gemologia. 3 Caracterização tecnológica de minerais. 4 Geomorfologia. 
5 Petrografia e Petrologia sedimentar, ígnea e metamórfica. 6 Geologia estrutural. 7 Mecânica das rochas. 8 Métodos 
geofísicos e geoquímicos. 9 Geoprocessamento. 10 Geoposicionamento. 11 Cartografia. 12 Geologia de engenharia. 13  
Hidrogeologia.  14 Geologia  econômica.  15 Geologia  histórica.  16 Tectônica de placas.  17 Prospecção mineral.  18 
Economia mineral. 19 Legislação mineral. 20 Planejamento, desenvolvimento de minas e avaliação de jazidas. 21 Lavra 
de mina subterrânea. 22 Lavra de mina a céu aberto. 23 Tratamento de minérios. 24 Perfuração e desmonte de rochas.  
25 Segurança na mineração. 26 Planejamento e gerenciamento ambiental na mineração. 27 Legislação Ambiental. 28 
Uso e gestão de recursos hídricos.

CARGO 416: MÉDICO (GINECOLOGISTA) 

Conhecimentos  Específicos: Repercussões  da  gravidez  sobre  o  organismo,  sistêmicas  e  do  aparelho  genital. 
Assistência pré-natal e puerpério. Propedêutica da gravidez. Planejamento familiar.  Doenças intercorrentes no ciclo  
grávido puerperal. Doença hemolítica perinatal. Gravidez na adolescência. Doença hipertensiva específica da gravidez: 
pré-eclampsia e eclampsia.Vulvovaginites.Endometriose, doença inflamatória pélvica. Infecção geniturinária. Oncologia 
ginecológica,  neoplasias  benignas  e  malignas,  propedêutica  e  tratamento.  Síndrome  do  climatério  e  menopausa. 
Doenças benignas e malignas  da  mama.  Sangramento  genital  anormal,  hemorragia  uterina  disfuncional.  Doenças 
sexualmente transmissíveis, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Abortamento. Gravidez ectópica. Placenta prévia 
e  descolamento  prematuro  de  placenta.  Sexualidade  humana,  disfunção  sexual  e  violência  sexual.  Endoscopia 
Ginecológica  (Videoisteroscopia  e  Videolaparoscopia).  Incontinência  urinária  e  prolapsos  e  distúrbios  do  assoalho  
pélvico. Anatomia da pelve feminina e embriologia. Cirurgias ginecológicas, avaliações pré-operatórias e tratamento  
pós-operatório. Dor pélvica e dismenorreia. Gestação de alto risco. Parto conceitos, contratilidade uterina, mecanismo,  
estudo clínico e assistência. 

CARGO 417: MÉDICO (PATOLOGISTA) 
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Conhecimentos Específicos:  1. Lesão e morte celular; 2. Crescimento celular e diferenciação: Regulação normal e 
adaptações;  3.  Inflamação e reparo;  4.  distúrbios Hemodinâmicos,  trombose e choque;  5.  Distúrbios genéticos;  6. 
Doenças da imunidade; 7. Neoplasia; 8. Doenças infecciosas; 9. Doenças nutricional e ambiental;  10. Doenças do  
perinatais e da infância; 11. Doenças dos vasos sanguíneos; 12. O coração; 13. Doenças das hemácias e distúrbios  
hemorrágicos;  14.  Doenças  dos  leucócitos  ,  linfonodos e  baço;  15.  O pulmão;  16.  Cabeça  e  pescoço;  17.  Trato 
gastrintestinal;  18.  Fígado  e  vias  biliares;  19.  Pâncreas;  20.  Rim;  21.  Trato  urinário  inferior;  22.Aparelho  genital  
masculino;  23.Aparelho genital  feminino;  24.  Mama; 25.  Sistema endócrino;  26.  A pele;  27.  Sistema esquelético e  
tumores de partes moles; 28. Nervo periférico e músculo esquelético; 29. Sistema nervoso central.

CARGO 418: MÉDICO (PEDIATRA)

Conhecimentos  Específicos: Indicadores  de  mortalidade  perinatal,  neonatal  e  infantil,  Crescimento  e 
desenvolvimento:  desnutrição,  obesidade  e  distúrbios  do  desenvolvimento  neuro-psicomotor,  Imunizações:  ativa  e 
passiva, Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e da 
criança:  Distúrbios  cárdio-circulatórios:  Cardiopatias  congênitas,  Choque,  Crise  Hipertensa,  Insuficiência  cardíaca, 
Reanimação cardiorrespitória.  Distúrbios  respiratórios:  Afecções de  vias  aéreas  superiores,  Bronquite,  bronquiolite,  
Estado  de  mal  asmático,  Insuficiência  respiratória  aguda,  Pneumopatias  agudas  e  derrames  pleurais.  Distúrbios 
metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose metabólicas, Desidratação aguda, Diabetes mellitus, Hipotireoidismo e 
hipertireoidismo,  Insuficiência  supra-renal.  Distúrbios  neurológicos:  Coma,  Distúrbios  motores  de  instalação  aguda,  
Estado  de  mal  convulsivo.  Distúrbios  do  aparelho  urinário  e  renal:  Glomerulopatias,  Infecções  do  trato  urinário,  
Insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica. Distúrbios onco-hematológicos:  
Anemias  carenciais  e  hemolíticas,  Hemorragia  digestiva,  Leucemias  e  tumores  sólidos,  Síndromes  hemorrágicas. 
Patologia do fígado e das vias biliares:  Hepatites virais,  Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas:  AIDS, 
Diarréias  agudas.  Doenças  infecciosas  comuns  da  infância.  Estafilococcias  e  estreptococcias.  Infecção  hospitalar. 
Meningoencegalites virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias. 
Acidentes:  Acidentes  por  submersão.  Intoxicações  exógenas  agudas.  Violência  Doméstica.  Primeiros  Socorros  no 
Paciente Politraumatizado. Acidentes por animais peçonhentos. Meningites virais e bacterianas. 

CARGO 419: MÉDICO (TRABALHO) 

Conhecimentos  Específicos: Noções  de  clínica  geral;  Saúde  do  trabalhador  e  principais  doenças  profissionais: 
noções de epidemiologia, estatística em medicina do trabalho, bioestatística, acidentes do trabalho suas definições e  
métodos de prevenção; noções de atividade, carga de trabalho e fisiologia do trabalho; epidemiologia das LER / DORT,  
caracterização, evolução e prognóstico; acompanhamento médico de portadores de doenças profissionais; automação 
e riscos à saúde; noções de atividade física e riscos à saúde; trabalho sob pressão temporal e riscos à saúde; agentes 
físicos, químicos e biológicos e riscos à saúde; noções de toxicologia; noções de sofrimento psíquico e psicopatologia 
do trabalho; problemas provocados por dependência química tabagismo, álcool e outras drogas; noções de avaliação e 
controle de riscos ligados ao ambiente de trabalho; noções de ergonomia. Legislação pertinente à segurança e à saúde 
do trabalhador: noções de legislação acidentária e previdenciária, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário NTEP e 
Fator Acidentário de Prevenção FAP. Noções sobre o funcionamento e gestão de um serviço médico e de segurança do  
trabalho em empresa. Código de Ética Médica – Resolução CFM nº 1.931/2009.

CARGO 420: MÉDICO  AUDITOR 

Conhecimentos Específicos: 1. Legislação em saúde com ênfase na regulação dos Planos e Seguros de Saúde e do 
Sistema Único de Saúde. Papel da Agência Nacional de Saúde. 2.  Aspectos de interesse da auditoria médica na  
legislação brasileira: Constituição Federal,  Códigos Civil  e Penal,  Código de Direitos do Consumidor e Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 3. Interface entre o Código de Ética Médica e a auditoria médica. Resoluções do Conselho  
Federal e dos Conselhos Estaduais de Medicina sobre auditoria médica. 4. Noções sobre ética médica e bioética. 
Princípios fundamentais da bioética. 5. Noções sobre gerenciamento humano, gestão de custos e auditoria contábil. 6. 
Noções sobre medicina baseada em evidências e sua aplicação como referencial para as práticas médicas. 7. Auditoria  
de  avaliação:  composição  da  conta  médico/hospitalar;  análise  da  cobrança  de  materiais,  de  medicamentos  e  de 
procedimentos  de  alta  complexidade;  análise  de  novos  serviços  de  assistência  como  atendimento  pré-hospitalar, 
internação domiciliar (home care) e hospital  dia.  8.  Auditoria de avaliação em especialidades,  áreas de atuação e 
procedimentos  de  alta  complexidade.  Protocolos  clínicos  e  Guide  Lines  a  partir  de  evidências  científicas  e  dos 
consensos das sociedades científicas de especialidades; rol de procedimentos e CBHPM. 9. Auditoria Médica no SUS e 
órgãos governamentais; Sistema Nacional de Auditoria. 10. Auditoria Médica no Sistema de Saúde Suplementar: planos 
e seguros de saúde; cooperativas médicas e sistema de autogestão. 11. Pesquisa em auditoria médica; noções de 
estatística, epidemiologia e informática aplicadas à auditoria médica. 12. Principais modelos de assistência à saúde no  
Brasil. 
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CARGO 421: 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 422: PSICÓLOGO 

Conhecimentos  Específicos: Psicoterapia  breve.  Psicopatologias.  Recrutamento  e  Seleção.  Treinamento. 
Adolescência.  Concepção  interacionista,  Piaget  e  Vygotsky,  As  etapas  do  desenvolvimento  cognitivo  e  afetivo.  O 
desenvolvimento  de  crianças  e  adolescentes.  Código  de  ética  da  categoria;  A psicologia  como ciência.Diferentes 
escolas,  diferentes  campos  de  atuação  e  tendências  teóricas.  Métodos  e  técnicas  de  Avaliação  Psicológicas.  
Delimitação  histórica  do  campo  teórico  da  Psicopatologia:  a  visão  da  psicopatologia  Clínica,  da  Psiquiatria  ,  da 
Psicanálise  e de outras linhas terapêuticas Psicopatologia  e  o método clínico.  Modos de funcionamento normal  e 
patológico do psiquismo humano. A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do psiquismo.  
Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais  
e seus papéis.  Psicologia  Institucional  e seus métodos de trabalho.  Psicologia  Hospitalar;  O psicólogo e a  saúde 
pública.  Teorias  e  técnicas  psicoterápicas.  Psicoterapias:  individuais/Grupal/Familiar;  -  Saúde  Mental  Comunitária;  
Políticas públicas de saúde e Saúde Mental.  Técnicas de Exame Psicológico.  Técnicas de Entrevista.  Intervenção 
Diagnóstica.  O  plano  sintomatológico  e  o  estudo  das  funções  psíquicas:  o  exame  psíquico  para  avaliação 
sintomatológica do estado mental. Psicopatologia médica: quadros clínicos e categorias diagnósticas. Psicopatologia 
médica: a questão do diagnóstico e do prognóstico. Critérios diagnósticos do DSM-IV e do CID-10: procedimentos,  
alcances e limites.  A linhagem estrutural  neurótica  de personalidade:  aspectos psicológicos e  metapsicológicos.  A 
linhagem estrutural psicótica de personalidade: aspectos psicológicos e metapsicológicos. As organizações limítrofes de 
personalidade:  aspectos  psicológicos  e  metapsicológicos.  Psicopatologia  e  desenvolvimento  emocional  infantil.  A 
Psicopatologia e o trabalho multidisciplinar. Avanços e tratamentos alternativos ao paciente com transtornos graves:  
hospital dia, moradia assistida, acompanhamento terapêutico. propostas inclusivas. A Reforma Psiquiátrica e a atenção 
psicossocial no Brasil; Histórico; Legislação específica; As ações assistenciais de saúde mental no contexto atual do 
SUS; O trabalho em equipe nos serviços de atenção à saúde mental do SUS. Saúde mental e saúde da família no SUS;  
A rede de atenção psicossocial: Organização dos serviços: rede de atenção, psicossocial, planejamento e implantação 
de equipamentos substitutivos (CAPS I, II e III CAPS AD, CAPS I, Residenciais Terapêuticas, Hospital Geral. e outros),  
Movimentos de usuários e familiares. Saúde Mental e Saúde da Família. Matriciamento. Núcleo de Atenção á Saúde da 
Família  (NASF);  Família  e  Saúde  Mental:  diferentes  leituras,  principais  discussões.  A família  e  a  doença  mental:  
abordagens  terapêuticas.  Linhas  de  Cuidado  em  Saúde  Mental.  Ética  dos  profissionais  de  saúde  mental:  
responsabilidades, atribuições, sigilo, compromisso com atualização do conhecimento. (Conforme primeiro termo de 
retificação de 06 de março de 2010). Clínica Psicossocial. A abordagem teórico-assistencial do sofrimento psíquico nas 
perspectivas  biomédica  e  psicossocial.  O  relacionamento  terapêutico  e  os  princípios  de  comunicação  como uma 
tecnologia na atenção psicossocial; Aspectos individuais e sócio-familiares das práticas em saúde mental. (Conforme  
primeiro termo de retificação de 06 de março de 2010). 

CARGO 423: TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Conhecimentos Específicos: O terapeuta ocupacional como agente de saúde e no processo de educação popular em 
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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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