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COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos de textos; antônimos e sinônimos; classes de palavras variáveis

e invariáveis e suas funções no texto; concordâncias verbal e nominal, regência verbal e nominal, uso do sinal indicativo da crase,

Sintaxe da oração (período composto por coordenação e por subordinação): relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou

parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). Emprego de tempos e modos verbais. 

Matemática: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e divisão. Re-

solução de situações problema. Razão/proporção/regra de três, porcentagem, cálculo de médias, equações do 1º grau, equações do

2º grau, sistemas de equações do 1º grau.

Conhecimentos Gerais/Atualidades: Aspectos em geral do Município de Fundão e do Estado do Espírito Santo. Temáticas atuais,

relevantes e amplamente divulgadas referentes à História e Geografia do Brasil, do Espírito Santo e de Fundão. Fatos da atualidade:

locais e nacionais. Cultura folclore e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO

Língua portuguesa:  Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor;

argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Tipologia e gêneros textuais.  Figuras

de  linguagem.  Emprego  dos  pronomes  demonstrativos.  Relações  semânticas  estabelecidas  entre  orações,  períodos  ou  parágrafos

(oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.).  Relações de sinonímia e de antonímia.  Sintaxe da

oração  (período  simples;  termos  fundamentais  e  acessórios  da  oração;  tipos  de  predicado)  e  do  período  (período  composto  por

coordenação e por subordinação). Funções do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções

no texto. Ortografia. Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal.  Emprego de tempos e modos verbais. Formação de

tempos compostos dos verbos. Colocação pronominal.

Matemática: Sistema  de  numeração  decimal.  Operações  fundamentais:  adição,  subtração,  multiplicação  e  divisão.  Resolução  de

problemas. Medidas de comprimento, massa e capacidade.  Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens,

regra  de  três  e  proporções,  sequências  (com números,  com figuras,  de  palavras).  Raciocínio  lógico-matemático:  proposições,

conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos, área das principais figuras planas (retângulo, triângulo, trapézio,

quadrado, losango, círculo e suas partes), área e volume dos principais sólidos (cubo, paralelepípedo-retângulo, pirâmide, cilindro,

cone e esfera).

Conhecimentos Gerais/Atualidades: História do Estado do Espírito Santo. 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. Ética e cidadania.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO 301: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Conhecimentos específicos: Princípios fundamentais de contabilidade. Normas brasileiras de contabilidade. Noções de administração

pública. Conceitos e tratamento dado às receitas e despesas na contabilidade pública. Estágios da despesa pública. Classificação instituci-

onal, funcional e programática. Escrituração contábil de fatos que afetem o patrimônio de instituições públicas. Tipos de orçamentos públi-

cos. Elaboração e aprovação de orçamento. Execução orçamentária. Balanços Públicos: Financeiro, Patrimonial e Orçamentário. Demons-

tração das Variações Patrimoniais. Operações contábeis típicas de autarquias estaduais. Legislação tributária referente às retenções de Im-

posto 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 So-

cial Sobre o Lucro Líquido, CSLL, incidente sobre à prestação de serviços de terceiros.

CARGO 302: TÉCNICO EM DESENV. AGROPECUÁRIO

Conhecimentos específicos:  Uso e conservação dos solos. Adubação em geral. Tipos e classificação de fertilizantes e corretivos.

Irrigação e drenagem. Conhecimentos gerais de fitotecnia. Grandes culturas anuais. Grandes culturas perenes. Olericultura. Fruticultura.

Silvicultura.  Pastagens.  Mecanização agrícola.  Máquinas e implementos agrícolas. Regulagem de equipamentos agrícolas. Manutenção

de máquinas e implementos agrícolas. Noções de fitossanidade. Identificação das principais pragas agrícolas. Manejo de pragas. Uso

correto  de  agrotóxicos.  Conhecimentos  gerais  de  zootecnia.  Bovinocultura.   Avicultura.   Ovinocultura.  Caprinocultura.  Piscicultura.

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

no trabalho e de primeiros socorros. Legislação sobre o comércio de sementes e mudas.

CARGO 303: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Conhecimentos específicos: Padronização do desenho e normas técnicas vigentes – tipos, formatos, dimensões e dobraduras de

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

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

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

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

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

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

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

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

financeiro). Execução e fiscalização de obras. Noções de segurança do trabalho. Desenho em AUTOCAD 14: menus, comandos,

aplicações.

CARGO 304: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Conhecimentos específicos: Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética e legislação profissional. Noções de

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

de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo pós morte. Tratamento e assistência de enfermagem em: clínica

médica, emergências, clínica médico-cirúrgica, pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto parasitárias.

Programa de imunização e rede de frios, conservação de vacinas, esquema básico de vacinação, vias de administração. Políticas Públicas

de saúde. Saúde do idoso. Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene, 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, oxigeno terapia 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. Modelos

Assistenciais.  Enfermagem  em  saúde  pública.  Política  Nacional  de  Imunização.  Controle  de  doenças  transmissíveis,  não

transmissíveis  e  sexualmente  transmissíveis.  Atendimento  aos  pacientes  com  hipertensão  arterial,  diabetes,  doenças

cardiovasculares,  obesidade,  doença  renal  crônica,  hanseníase,  tuberculose,  dengue  e  doenças  de  notificações  compulsórias.

Programa de assistência integrada a saúde da criança, mulher, homem, adolescente e idoso. Conduta ética dos profissionais da área

de saúde. Princípios gerais de segurança no trabalho. Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. Princípios de ergonomia no

trabalho. Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho.

CARGO 305: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Conhecimentos  específicos: Conceitos  Básicos  de  Sistemas  de  Informações:  Computadores:  organização  e  arquitetura  de

computadores, componentes de um computador (hardware e software); linguagem de programação; ligadores, carregadores, compiladores

e interpretadores; sistemas de numeração e representação de dados; aritmética computacional. Sistemas Operacionais: funções básicas e

componentes; gerência de memória primária e secundária; sistemas de arquivos. Banco de Dados: organização de arquivos e métodos de

acesso; abstração e modelos de dados; sistemas gerenciadores de banco de dados; linguagem de definição e manipulação de dados; SQL;

controle de proteção, segurança e integridade; banco de dados relacional, orientado a objetos e distribuído; controle de transações; controle

de concorrência.  Rede de Computadores:  fundamentos de comunicações de dados; meios físicos;  sistema de transmissão digital  e

analógica; dispositivos, componentes e sistemas de cabeamento, serviços de comunicação; redes LANs e WANs, arquiteturas OSI e

TCP/IP, protocolos e serviços; arquitetura cliente-servidor, conceitos de internet e intranet; software de navegação e exibição de páginas.

Técnicas de Programação: Linguagem de Programação Delphi: abstração e dados e de controle; tipos de dados; operadores e expressões;

apontadores; estruturas de controle: seleção, repetição e desvio; sintaxe e semântica; modularização, correção e testes. Conceitos de

Orientação a Objetos:  linguagens orientadas a objetos,  modularização, correção e testes de programas; programação estruturada e

programação  orientada  a  objetos.  Ambientes  e  ferramentas  de  desenvolvimento.  Ferramenta  CASE.  Lógica  formal:  símbolos  para

conjunção, disjunção e negação; enunciados condicionais.

CARGO 306: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Conhecimentos  específicos: Segurança  do  trabalho.  Higiene  do  trabalho.  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.

Doenças profissionais.  Legislação sobre higiene e segurança do trabalho;  Segurança no trânsito;  CIPA – Comissão Interna de

Prevenção de Acidentes; Campanhas e SIPATs; Riscos ambientais: agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos;

Elaboração do PPRA , PCMSO e documentos da área em geral. Investigação de acidentes. Sistema de gestão integrada.

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). Tipologia e gêneros textuais.  Figuras

de  linguagem.  Emprego  dos  pronomes  demonstrativos.  Relações  semânticas  estabelecidas  entre  orações,  períodos  ou  parágrafos

(oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.).  Relações de sinonímia e de antonímia.  Sintaxe da

oração  (período  simples;  termos  fundamentais  e  acessórios  da  oração;  tipos  de  predicado)  e  do  período  (período  composto  por

coordenação e por subordinação). Funções do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções

no texto. Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal.  Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos

compostos dos verbos. Colocação pronominal.

Matemática:  Conjuntos: operações e problemas; Conjuntos numéricos; naturais, inteiros, racionais e reais (operações e problemas);

Divisibilidade. MDC e MMC; Sistema legal de medidas; Razões e proporções; Divisão em partes proporcionais; Regra de três simples.

Porcentagem;  Equações  e  sistemas do  1°  grau:  resolução e  problemas;  Equações  e  sistemas do 2°grau:  resolução e  problemas;

Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; e Perímetro e área das figuras planas. Noções de Estatística.



Conhecimentos gerais: História do Município de Fundão e do Estado do Espírito Santo. 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. Ética e cidadania.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO 401: ADMINISTRADOR

Conhecimentos específicos: Dinâmica das organizações: A Organização como um sistema social. Cultura organizacional. Motivação e

liderança. Comunicação. Processo decisório. Descentralização. Delegação. Processo grupal nas organizações: Comunicação interpessoal

e intergrupal. Trabalho em equipe. Relação chefe/subordinado. Reengenharia organizacional: Ênfase no cliente.  Qualidade e produtividade

nas organizações. Princípio de Deming. Relação cliente/fornecedor.  Principais ferramentas da qualidade. Administração de materiais.

Administração  de  s.  Recrutamento  e  seleção  de  pessoal.  Cargos  e  salários.  Administração  do  desempenho.  Treinamento  e

desenvolvimento. 6. Planejamento organizacional: estratégico, tático e operacional. Impacto do ambiente nas organizações: visão sistêmica.

Administração  pública:  Estrutura  administrativa:  conceito,  elementos,  poderes  do  Estado.  Organização  administrativa.  Princípios

fundamentais da administração pública. Poderes e deveres do administrador público. Improbidade administrativa. Servidores públicos.

Responsabilidade civil da administração pública. Controle da administração pública. Tipos e formas de controle. Controle interno e externo.

Atos  administrativos:  conceitos,  requisitos,  atributos,  classificação,  espécies  e  invalidação,  anulação,  revogação,  efeitos.  Contratos

administrativos: conceito, características, formalização. Execução do contrato: direito e obrigação das partes, acompanhamento, inexecução

do contrato: causas justificadoras, consequências da inexecução, revisão, rescisão e suspensão do contrato. Noções de orçamento público.

Princípios orçamentários. Diretrizes orçamentárias. Processo orçamentário.

CARGO 402: ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Conteúdo programático: CONTABILIDADE GERAL: Conceito, objetivos, campo de atuação, princípios fundamentais e as normas

brasileiras de contabilidade. O Sistema de informações contábeis. Patrimônio: formação, composição, Ativo, Passivo e Patrimônio

Líquido,  Equações  e  Variações  Patrimoniais.  Escrituração:  Plano de  Contas  e Lançamentos  Contábeis  -  Métodos,  Sistemas e

Elementos básicos. Receitas, Despesas. Principais aspectos Contábeis das Contas Patrimoniais: Ajustes de Exercícios Anteriores.

Operações  com  mercadorias,  Investimentos  Permanentes:  pelo  método  do  custo  e  de  equivalência  patrimonial.  Estrutura  e

Elaboração das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros

ou Prejuízos Acumulados, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, Demonstração do

Valor  Adicionado -  conceitos,  objetivos e forma de apresentação.  Resolução CFC nº 750.  Procedimentos contábeis:  duplicatas

descontadas,  despesas  antecipadas,  empréstimos  e  financiamentos,  provisão  para  o  imposto  de  renda  e  contribuição  social.

Contabilidade de Custos: Conceitos, terminologia e nomenclatura usada, classificação; Esquema básico da contabilidade de custos;

Rateio dos custos indiretos, departamentalização; aplicação de custos indiretos de fabricação; Analise dos Custos de Fabricação:

Materiais diretos, mão-de-obra direta e custos indiretos de fabricação; Sistema de acumulação de custos de produção: por ordem,

produção contínua e produção conjunta;  critérios de custeio por absorção e direto ou variável;  custeio baseado em atividades;

contribuição  marginal;  custo  de  reposição;  Margem  de  Contribuição  e  limitações  na  capacidade  de  produção;  relação

custo/volume/lucro; custo-padrão; Ponto de Equilíbrio; Margem de Segurança. Contabilidade Pública: conceito, divisão e legislação.

Exercício financeiro: definição, duração, ano financeiro e período adicional. Regimes contábeis: de caixa, de competência, misto,

resíduos ativos e passivos. Operações orçamentárias: receitas e despesas efetivas e por mutação patrimonial.  Operações extra

orçamentárias: receitas e despesas extra orçamentárias. Variações patrimoniais. Demonstrações Financeiras. 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Gestão ou administração do capital de giro, incluindo disponibilidades, valores

a receber e estoques. Gestão de obrigações de curto prazo. O fluxo de caixa como instrumento de monitoramento.  Gestão ou

administração de valores não circulantes ou permanentes, incluindo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Avaliação  de  investimentos  ou  de  viabilidade  econômico-financeira.  Planejamento  e  controle  financeiro:  objetivos,  princípios,



métodos e técnicas.  

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. Novas tecnologias gerenciais:

reengenharia e qualidade. Impactos sobre a configuração das organizações públicas e sobre os processos de gestão. Excelência

nos serviços públicos. Gestão de resultados na produção de serviços públicos. O paradigma do cliente na gestão pública.  Gerência

de recursos  humanos e  gestão  estratégica.  As  trajetórias  de  conceitos  e  práticas  relativas  ao  servidor  público.  Tecnologia  da

informação, organização e cidadania. Comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais.

FINANÇAS PÚBLICAS: Objetivos, metas, abrangência e definição das Finanças Públicas. Visão clássica das funções do Estado;

evolução das funções do Governo. Ingressos públicos: receitas públicas, receitas originárias e derivadas. Lei de Responsabilidade

Fiscal; Ajuste Fiscal; Contas Públicas - Déficit Público; Resultado nominal e operacional; Necessidades de financiamento do setor

público. Sistema Tributário brasileiro. Classificação da Receita Orçamentária. Conceitos básicos de micro e macroeconomia do setor

público.  A função do Bem-Estar.  Políticas alocativas,  distributivas e de estabilização.  Falhas de mercado. Bens públicos,  semi-

públicos  e privados.  Conceito  de  Déficit  e  Dívida Pública;  financiamento do déficit;  economia da dívida pública.  Política fiscal.

Comportamento das contas públicas e financiamento do déficit público no Brasil. Relação entre taxas de juros, inflação, resultado

fiscal e nível de atividade. Distribuição de renda no Brasil, desigualdades regionais. Indicadores Sociais. Classificação das Receitas e

Despesas Públicas. Os princípios teóricos de tributação. Impostos, tarifas, contribuições fiscais e parafiscais. O financiamento dos

gastos  públicos -  tributação e equidade.  Incidência tributária.  Tipos  de tributos;  progressividade,  regressividade e neutralidade.

Orçamento público e os parâmetros da política fiscal. Ciclo orçamentário. Orçamento e gestão das organizações do setor público;

características básicas de sistemas orçamentários modernos: estrutura programática, econômica e organizacional para alocação de

recursos  (classificações  orçamentárias);  mensuração  de  desempenho  e  controle  orçamentário.  Papel  do  Setor  Público  no

Financiamento  do  Setor  Produtivo.  Liberalismo fiscal  e  privatização.  Federalismo Fiscal.  Processo e  etapas  de intervenção do

governo na economia brasileira. Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Orçamento público:

conceitos e elementos básicos do orçamento público, orçamento tradicional, orçamento de base zero, orçamento de desempenho,

orçamento-programa,  ciclo  orçamentário,  exercício financeiro,  princípios orçamentários,  créditos adicionais.  Objetivos da política

orçamentária. Classificação, conceituação e estágios da receita orçamentária, dívida ativa. Classificação, conceituação e estágios da

despesa orçamentária, restos a pagar. Despesas de exercício anteriores, Dívida Pública. Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal:

princípios,  objetivos,  efeitos no planejamento e no processo orçamentário;  Receita  Corrente  Líquida;  limites para despesas  de

pessoal;  Dívida  e  endividamento:  limites  para  dívida  e  das  operações  de  créditos,  recondução  aos  limites;  regra  de  ouro;

mecanismos de transparência e controle fiscal: Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.

CARGO 403: ANALISTA AMBIENTAL CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Conhecimentos  específicos: Engenharia  ambiental.  Biologia  ambiental.  Expressão  gráfica.  Microbiologia  ambiental.  Química

ambiental.  Estatística aplicada à engenharia ambiental.  Métodos topográficos,  geodésicos e cartográficos.  Economia ecológica.

Ciência dos materiais.  Fenômenos de transporte.  Termodinâmica. Geologia ambiental.  Sociologia e meio ambiente. Gestão de

resíduos  sólidos.  Qualidade  e  tratamento  de  água.  Qualidade  de  solo.  Geoquímica  ambiental.  Análise  ambiental.  Análise  de

demandas regionais.   Vistoria  e elaboração de pareceres.   Política Nacional  de Meio Ambiente:  sistemas de meio ambiente e

instrumentos  de  gestão  ambiental.  Espaços  especialmente  protegidos  (Lei  9.985/2000  e  Decreto  regulamentador  –  grupos  e

categorias de Unidades de Conservação e ONAMAs 302, 303 e 369). Desenvolvimento Sustentável. Conservação, manejo e uso dos

recursos  naturais  renováveis.   Licenciamento:  Estudo  de  Impacto  Ambiental  e  Relatório  de  Impacto  Ambiental  (EIA/RIMA).

Biossegurança. Degradação e poluição ambiental. Impactos ambientais das políticas públicas. Zoneamento ecológico-econômico.

CARGO 404: ANALISTA AMBIENTAL ENGENHARIA

Conhecimentos específicos: Engenharia ambiental. Biologia ambiental. Expressão gráfica. Microbiologia ambiental. Química ambiental.

Estatística aplicada à engenharia ambiental. Métodos topográficos, geodésicos e cartográficos. Economia ecológica. Ciência dos materiais.

Fenômenos de transporte. Termodinâmica. Geologia ambiental. Sociologia e meio ambiente. Gestão de resíduos sólidos. Qualidade e



tratamento de água. Qualidade de solo. Geoquímica ambiental. Análise ambiental. Análise de demandas regionais. Vistoria e elaboração de

pareceres. Política Nacional de Meio Ambiente: sistemas de meio ambiente e instrumentos de gestão ambiental. Espaços especialmente

protegidos (Lei 9.985/2000 e Decreto regulamentador – grupos e categorias de Unidades de Conservação e CONAMAs 302, 303 e 369).

Desenvolvimento Sustentável. Conservação, manejo e uso dos recursos naturais renováveis. Licenciamento: Estudo de Impacto Ambiental

e  Relatório  de Impacto  Ambiental  (EIA/RIMA).  Biossegurança.  Degradação e poluição  ambiental.  Impactos ambientais  das políticas

públicas. Zoneamento ecológico-econômico.

CARGO 405: ANALISTA AMBIENTAL QUIMICA

Conhecimentos específicos:  Química Orgânica e Inorgânica: Tabela Periódica: propriedades periódicas dos elementos, Ligação

Covalente; Ligação Iônica; Ligação Metálica. Nomenclatura dos diversos compostos. Estudo das propriedades físicas e químicas dos

grupos funcionais, incluindo biomoléculas constituídas de aminoácidos, açúcares e ácidos graxos. Compostos orgânicos de interesse

biológico e tecnológico. Processos Industriais/Operações Unitárias das Indústrias Química e de Alimentos: Filtração; Extração sólido-

líquido; Destilação; Evaporação; Absorção; Secagem e Psicrometria. Mecânica dos Fluidos Aplicada: Estática e dinâmica dos fluídos.

Balanços  globais  e  diferenciais  de  massa,  energia  e  quantidade  de  movimento.  Processos  Termodinâmicos:  propriedades

termodinâmicas  dos fluidos  puros;  Equilíbrio  e  estabilidade em sistemas de um componente;  Propriedades  termodinâmicas  de

misturas homogêneas; Equilíbrio de fases; Equilíbrio químico. Reatores: Introdução ao Cálculo de Reatores. Equações básicas dos

reatores. Calor, Frio e trocas térmicas: Fontes. Combustão: princípios e equipamentos. Geração de vapor: utilização e equipamentos.

Refrigeração: princípios, aplicações e equipamentos. Compressores. Troca térmica com e sem mudança de fase: aplicações, escolha

e projeto de equipamentos. Transferência de calor em escoamento de fluidos. Radiação térmica. Controle de processos: Elementos

de controle de processos da indústria química. Variáveis:  pressão, temperatura,  vazão,  nível  e densidade.  Processos químicos

industriais: Cerâmicas. Aglomerantes. Vidros.. Os carvões como matéria-prima. Indústrias Têxteis. Indústria de Celulose e do Papel.

Petroquímica – 1ª e 2ª gerações. Meio-ambiente: Análises no controle da poluição ambiental. Tratamento de efluentes. Poluentes

atmosféricos e seu tratamento. Tratamento de resíduos sólidos. Projetos industriais e sua análise: Fases dos projetos industriais da

indústria  química.  Montagem industrial.  Elaboração de  um projeto  básico da  indústria  química.  Generalidades  sobre  cartas de

processos. Identificação das variáveis de processo e do projeto, parâmetros de equipamentos. Estudo da economia de processos

químicos.  Número  de  variáveis  necessárias  ao  cálculo  de  um  processo.  Finanças:  Balanço  e  princípios  contábeis  básicos.

Demonstrativo de lucros e perdas. Engenharia de Avaliações: Princípios Básicos; Sistemas de regressão para cálculo de valor de

mercado: simples e múltipla. Introdução à Engenharia Econômica: Substituição de equipamentos; Depreciação. Elaboração, Análise

e Administração de Projetos:  Planejamento de projetos;  Análises econômico-financeiras de projetos; Financiamento de projetos;

Gerência  da execução de projetos.  Estatística:  Distribuições de freqüência;  Média,  mediana,  moda,  variância,  desvio padrão  e

coeficiente de variação; Teoria elementar da probabilidade; As distribuições binomial, normal e de “Student” t; Teoria elementar da

amostragem; Teoria estatística da estimação; Testes de hipótese e significância; Ajustamento de curvas e o método dos mínimos

quadrados. 

CARGO 406: ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA PROG GOV – CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

Conhecimentos específicos: O espaço público brasileiro; Conceitos de Estado, sociedade e mercado; Origem do Estado e da

Administração Pública moderna; Modelos de gestão pública: patrimonialista, burocrático e gerencial; Avaliações de Políticas Públicas

e Programas Governamentais; Direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos; Instrumentos de financiamento do

setor público e Parcerias Público-Privado; Gestão de projetos de promoção social e de cidadania; Órgãos colegiados.

Sobre a administração geral:  Planejamento estratégico: conceitos, modelos e métodos; aspectos comportamentais (motivação,

clima e cultura); flexibilidade organizacional; Cultura organizacional;

Sobre instrumentos/ferramentas de Trabalho: Instrumentos gerenciais contemporâneos: avaliação de desempenho e resultados;

Elaboração, acompanhamento e Avaliação de Projetos e Cursos; relações interpessoais; liderança; comunicação; negociação na

gestão;  trabalho  em equipe;  dinâmica  de  grupo;  negociação  de  conflitos;  Elaboração  de  Projetos  de  Intervenção:  diagnóstico,

estabelecimento de objetivos, metas, seleção de metodologia, técnicas e instrumentos e avaliação; Organização e condução de

reuniões; estudo de casos; visitas; entrevistas.



Temática  em  Geral:  Relação  pais,  filhos  e  comunidade;  diversidade  cultural;  relações  de  gênero;  terceira  idade  e  idosos;

estereótipos e preconceitos sociais;

Legislação: Constituição Federal; Lei orgânica nº 1/1990 (Lei orgânica do município de Fundão); Constituição do Estado do Espírito

Santo;  Lei  nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei  de Diretrizes e Bases da Educação Nacional);  Lei nº 101/2000 (Lei  de

responsabilidade fiscal);  Senado, 2000; Lei Federal 9.795/1999 (Política Nacional de Educação Ambiental e outras providências;

Decreto n. 5.378/2005 (Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização); Lei nº 8.666/93 (Regulamenta o art. 37, inciso

XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.); Lei nº

8.429/92 (Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato,

cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências), Código de defesa do

consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990); Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990);

Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003); Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010);

Estatuto do Índio (Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973); Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013).

CARGO 407: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Conhecimentos específicos: Processo de gestão de pessoas nas organizações: gestão por competência; gestão de carreiras;

reconhecimento  e  recompensa;  gestão  do  desempenho;  cultura  organizacional;  gestão  do  clima  organizacional;  treinamento,

desenvolvimento e educação; planejamento de RH; organização e métodos em RH; métodos e técnicas de pesquisa; gestão de

benefícios; gestão do conhecimento. Comportamento organizacional: comunicação interpessoal; comportamento grupal e intergrupal;

desenvolvimento  organizacional;  qualidade de  vida  no  trabalho.  Modelo  de  gestão  de  pessoas:  mudanças  na  organização  do

trabalho;  evolução dos modelos de gestão de pessoas;  gestão estratégica de pessoas. Legislação trabalhista,  previdenciária  e

tributária:  contrato  individual  de  trabalho;  sujeitos  do  contrato  de  trabalho;  salário  e  remuneração;  13°  Salário;  suspensão  e

interrupção do contrato de trabalho; identificação profissional; penalidades; periculosidade e insalubridade; rescisão do contrato de

trabalho; dispensa sem e com justa causa; jornada de trabalho; Aviso Prévio; Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

estabilidade provisória e garantia de emprego; reintegração e readmissão de empregado; trabalho extraordinário e trabalho noturno;

sobreaviso; repouso semanal remunerado; férias; acidente do trabalho. Doença profissional. Licença Tratamento Saúde. Benefícios:

Vale Transporte. Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Auxílio Creche. Assistência à saúde. Benefícios previdenciários;

recolhimento de tributos.

CARGO 408: ANALISTA JURÍDICO

Conhecimentos específicos:  Direito  Constitucional.  Constituição:  conceito,  objeto,  elementos  e  classificações.  Supremacia  da

Constituição.  Aplicabilidade das normas constitucionais.  Interpretação das normas constitucionais;  métodos,  princípios e limites.

Poder  constituinte.  Princípios  fundamentais.  Direitos  e  garantias  fundamentais.  Organização  do  Estado.  Administração  pública.

Organização dos poderes no Estado. Mecanismos de freios e contrapesos. Poderes legislativo, executivo e judiciário: composição e

atribuições. Funções essenciais à justiça. Ministério Público, advocacia pública e defensoria pública Controle da constitucionalidade.

Defesa do Estado e das instituições democráticas. Sistema tributário nacional. Finanças públicas. Ordem econômica e financeira.

Ordem social. Direito Administrativo. Conceituação, objeto, fontes e princípios do direito administrativo. Administração pública. Atos

administrativos.  Poderes  da  administração  pública.  Bens  e  serviços  públicos.  Licitações  e  legislação  pertinente.  Contratos

administrativos. Direito do Trabalho. Fontes do direito do trabalho e princípios aplicáveis. Direitos constitucionais dos trabalhadores.

Relação de trabalho e relação de emprego. Sujeitos do contrato de trabalho. Contrato individual de trabalho. Alteração, suspensão,

interrupção e rescisão do contrato de trabalho. Aviso prévio. Estabilidade e garantias provisórias de emprego. Jornada de trabalho e

descanso. Salário mínimo. Férias.   Salário e remuneração. FGTS. Segurança e medicina no trabalho. Proteção ao trabalho do

menor.  Proteção ao trabalho da mulher.  Direito coletivo do trabalho.  Direito  Processual  do Trabalho.  Provas,  recursos e ação

rescisória no processo do trabalho. Processos de execução. Prescrição e decadência no processo do trabalho. Competência da

Justiça do Trabalho. Rito sumaríssimo no dissídio individual. Comissão prévia de conciliação nos dissídios individuais. Dissídios

coletivos.  Da Instituição Sindical. Processo de multas administrativas. Direito Civil.  Fontes do direito civil,  princípios aplicáveis e

normas  gerais.  Pessoas  naturais  e  pessoas  jurídicas.  Bens.  Atos  jurídicos.  Negócio  jurídico.  Prescrição  e  decadência.  Prova.



Obrigações. Contratos. Direito Processual Civil. Jurisdição e ação. Partes e procuradores.  Litisconsórcio e assistência. Intervenção

de  terceiros.  Ministério  Público.  Competência.  O  juiz.   Atos  processuais.  Formação,  suspensão  e  extinção  do  processo.

Procedimentos ordinário  e sumário.  Resposta do réu.  Revelia.  Julgamento conforme o estado do processo.  Provas.  Audiência.

Sentença e coisa julgada. Liquidação e cumprimento da sentença. Recursos. Processo de execução. Processo cautelar e medidas

cautelares. Procedimentos especiais: mandado de segurança, ação popular, ação civil pública e ação de improbidade administrativa.

Direito Penal. Direito do Consumidor. Direito Previdenciário. Direito de Família. Estatuto do Idoso. Lei Maria da Penha. Estatuto da

Criança e Adolescente.

CARGO 409: ARQUITETO

Conhecimentos específicos: Conhecimentos gerais de Arquitetura e Urbanismo. Projeto de arquitetura: etapas de elaboração do

projeto.  Representação gráfica em arquitetura.  Estudos de viabilidade técnico-financeiro.  Acompanhamento e gerenciamento de

orçamento, materiais e serviços de obras. Gestão de Projetos. Coordenação de projetos complementares de arquitetura. Técnicas

construtivas tradicionais e modernas. Práticas projetuais para a preservação, conservação, restauração, reconstrução, reabilitação e

reutilização  de  edificações,  conjuntos  e  cidades.  Legislação  urbanística  e  ambiental.  Normas  técnicas.  Urbanismo:  origens  e

definição  do  desenho  urbano.  Métodos  e  técnicas  de  desenho  de  projeto  urbano.  Noções  de  sistemas  cartográficos  e  de

geoprocessamento. Estruturas e ordenação do espaço edificado na paisagem urbana. Planejamento Urbano. Parcelamento, uso e

ocupação do solo, zoneamento. Domínio público e privado. Gestão urbana e instrumentos de gestão: plano diretor, análises de

impactos ambientais urbanos, licenciamento ambiental, instrumentos econômicos e administrativos. Sustentabilidade urbana. Sítio

natural. Estrutura Urbana. História da Arquitetura Geral. História da Arquitetura Brasileira. Patrimônio Cultural: noção de monumento

e de patrimônio histórico na sua relação com a história, a memória e o tempo. A constituição de patrimônios históricos e artísticos

nacionais. Teoria de restauro. Cartas patrimoniais. Código de ética do profissional de arquitetura. Código de ética do servidor público.

CARGO 410: 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. Indicadores Sociais. Elaboração de laudos,

pareceres  e  relatórios  sociais.  Trabalho  em rede.  Interdisciplinaridade.  Assessoria,  consultoria  e  serviço  social.  Saúde mental,

transtornos mentais e o cuidado na família. Responsabilidade social das empresas. Gestão em saúde e segurança. 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,

Constituição Federal.(conhecimentos básicos do Estatuto do Idoso e ECRIAD)

CARGO 411: AUDITOR INTERNO

Conhecimentos específicos: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Conceito. Poderes e deveres do administrador público.  Uso   e   abuso

do   poder.  Organização   administrativa   brasileira:   princípios, espécies,   formas   e   características.   Centralização   e

descentralização   da   atividade administrativa   do  Estado.  Concentração   e  Desconcentração.  Administração   Pública Direta e

Indireta.   Autarquias,   Fundações  Públicas,   Empresas  Públicas,   Sociedades  de  economia   mista.   Entidades   paraestatais.

Organizações  Sociais.  Contratos  de  Gestão. Poderes  Administrativos;   Atos   administrativos; Licitação; Contratos administrativos:

Serviços públicos. Responsabilidade civil do Controle da Administração Pública. Convergências e diferenças entre a gestão pública e

a gestão privada. Novas tecnologias gerenciais: reengenharia e qualidade. Impacto sobre a configuração das organizações pública e

sobre  os  processos  de  gestão.  Excelência  nos  serviços  públicos.  Gestão  de  resultados  na  produção de  serviços  públicos.  O

paradigma do cliente na gestão pública.  Gerência de  recursos humanos e gestão estratégica.  As trajetórias   de   conceitos   e

práticas   relativas   ao   servidor   público. Comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais. AUDITORIA: Aspectos



introdutórios e conceituais de auditoria,  classificação da auditoria,  normas brasileiras para o exercício da auditoria,  planejamento de

auditoria, amostragem estatística, procedimentos de auditoria, papéis de trabalho, relatório de auditoria, eventos de subsequentes e carta

de responsabilidade da administração. Auditoria dos componentes patrimoniais: ativo circulante, ativo realizável a longo  prazo,   ativo

permanente,   passivo   circulante,   passivo   exigível   a   longo   prazo, resultados   de   exercícios   futuros,   patrimônios   líquido.

Auditoria   das   contas   de resultados:   receitas,   despesas   e   custos.   Princípios   fundamentais   de   contabilidade: normas e

pronunciamentos  do  Conselho  Federal   de  Contabilidade  –  CFC  (Resolução  750/93  e  774/94),  CONTABILIDADE  GERAL:

introdução;  a equação patrimonial ;  o estudo do capital; a escrituração;  o lançamento contábil; os princípios de contabilidade;

operações com mercadorias; ajustes e operações de encerramento; as demonstrações contábeis e a  destinação do resultado;

avaliação de investimentos.   Direito administrativo:  Conceito e fontes do Direito Administrativo – regime Jurídico administrativo.

FINANÇAS PÚBLICAS:  Objetivos,  metas,  abrangência e definição das Finanças Públicas.  Visão clássica das funções do Estado;

evolução das funções do Governo. Ingressos públicos: receitas públicas, receitas originárias e derivadas. Os princípios teóricos de

tributação. Imposto,   tarifas,   contribuições   fiscais   e   parafiscais:   definições.   Tipo   de   impostos. Progressivos, Regressivos,

Proporcionais. Direito e Indiretos. Carga Fiscal. Progressiva. Regressiva. Neutra. Carga Fiscal ótima. Efeitos da ausência ou do

excesso de cobrança de impostos. A Curva reversa. O efeito de curto, médio e longo prazo da inflação e do crescimento econômico

sobre a distribuição de carga fiscal.  Lei  de Responsabilidade Fiscal;   Ajuste   Fiscal;   Contas   Públicas   –   déficit   Público;

resultado   nominal   e operacional;   Necessidade   de   financiamento   do   setor   Público.   Sistema   Tributário Brasileiro

Classificação    da    Receita   Orçamentária.  Principais  obrigações  tributárias,  contábeis  e  fiscais  no  Brasil. DIREITO

CONSTITUCIONAL:  Constituição.   Conceito. Classificação.   Aplicabilidade  E   Interpretação   das   Normas   Constitucionais.

Poder Constituinte.  Conceito,  Finalidade,  Titularidade e Espécies.  Reforma da Constituição. Cláusulas Pétreas. Autonomia dos

Municípios.  Supremacia da Constituição. Controle de Constitucionalidade.   Sistemas de   Controle   de   Constitucionalidade.

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.  Princípios  Fundamentais da Constituição Brasileira.   Organização   dos

Poderes   do   Estado.   Conceito   de   Poder:   Separação, Independência   e  Harmonia.  Direitos e  Garantias  Fundamentais:

Direitos   e  Deveres Individuais:  Mandado   de   Segurança,  Hábeas  Corpus,  Hábeas  Data,  Ação   Popular, Mandado de

Injunção e Direito de Petição.  Ação Civil  Pública.  Da Tributação e do Orçamento.  Da Ordem e Financiamento.  Previdência Social.

Administração Pública: Princípios Constitucionais. DIREITO TRIBUTÁRIO: Competência Tributária.  Limitações Constitucionais do

Poder de Tributar.  Imunidade. Princípios Constitucionais Tributários. Conceito e Classificação dos Tributos.  Espécies Tributárias.

Tributos de Competência da União. Tributos de Competência dos Estados. Tributos de Competência dos Municípios.  SIMPLES.

Legislação Tributaria.  Vigência da Legislação Tributaria. Aplicação da Legislação Tributaria. Interpretação e Integração da Legislação

Tributária.  Obrigação  Tributária  Principal  e  Acessória.  Fato  Gerador  da  Obrigação  Tributaria.   Sujeição  Ativa  e  Passiva.

Solidariedade.  Capacidade Tributária. Domicilio   Tributário.   Responsabilidade   Tributaria.  Responsabilidade   dos   Sucessos.

Responsabilidade de Terceiros. Responsabilidade por Infrações. Denuncia Espontânea. Credito Tributário.  Constituição do Credito

Tributário.  Lançamento Modalidades  de Lançamento.  Hipóteses de Alteração do Lançamento.  Suspensão da Exigibilidade do

Credito Tributário.   Modalides.   Extinção  do   Credito   Tributário.   Modalidades. Pagamento Indevido.   Exclusão do Credito

Tributário.    Modalidades.    Garantias   e Privilégios do Crédito Tributário.  Administração Tributaria.  Fiscalização.  Divida Ativa.

Certidões  Negativas. 

CARGO 412: 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 413: CONTADOR

Conhecimentos específicos: Contabilidade Geral: Conceito, objetivos, campo de atuação, princípios fundamentais e as normas

brasiLeiras de contabilidade. O Sistema de informações contábeis. Patrimônio: formação, composição, Ativo, Passivo e Patrimônio

Líquido,  Equações  e  Variações  Patrimoniais.  Escrituração:  Plano de  Contas  e Lançamentos  Contábeis  -  Métodos,  Sistemas e

Elementos básicos. Receitas, Despesas. Principais aspectos Contábeis das Contas Patrimoniais: Ajustes de Exercícios Anteriores.

Operações  com mercadorias,  Avaliação  dos  Estoques.  Tributos  incidentes  sobre  compras  e  vendas  de  mercadorias/produtos.

Investimentos Permanentes: pelo método do custo e de equivalência patrimonial. Depreciação, Amortização e Exaustão. Reservas,

Provisões  e  Retenção  de  Lucros:  conceitos,  tipos,  contabilização  e  apresentação.  Variações  Monetárias  Ativas  e  Passivas.

Reavaliação  de  Ativos.  Ações  em  Tesouraria,  Dividendos.  Estrutura  e  Elaboração  das  Demonstrações  Contábeis:  Balanço

Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração do Fluxo

de Caixa, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor Adicionado - conceitos, objetivos e forma de

apresentação. Procedimentos contábeis: duplicatas descontadas, despesas antecipadas, empréstimos e financiamentos, provisão

para  o  imposto  de  renda  e  contribuição  social.  2.  Contabilidade  de  Custos:  Conceitos,  terminologia  e  nomenclatura  usada,

classificação; Esquema básico da contabilidade de custos; Rateio dos custos indiretos, departamentalização; aplicação de custos

indiretos de fabricação; Analise dos Custos de Fabricação: Materiais diretos, mão-de-obra direta e custos indiretos de fabricação;

Sistema de  acumulação de  custos  de  produção:  por  ordem,  produção  contínua  e  produção conjunta;  critérios  de  custeio  por

absorção e direto ou variável; custeio baseado em atividades; contribuição marginal; custo de reposição; Margem de Contribuição e

limitações na capacidade de produção; relação custo/volume/lucro; custo-padrão; Ponto de Equilíbrio; Margem de Segurança. 3.

Noções  de  Orçamento  Público:  conceito,  noções  gerais,  campo  de  atuação.  Orçamento  Público:  Orçamento  Anual,  Ciclo

Orçamentário, Exercício Financeiro, Princípios Orçamentários, Créditos Adicionais. Orçamento-Programa, Receita Pública: Conceito,

Receita  Orçamentária  e  Extra-orçamentária.  Classificação  orçamentária.  Estágios  da  Receita.  Divida  Ativa.  Despesa  Pública:

Conceito  -  Despesa Orçamentária  e Extra-orçamentária.  Classificação Orçamentária.  Estágios da Despesa.  Restos a Pagar  ou

Dívida Passiva. Adiantamento ou Suprimento de Fundos. Despesas de Exercício Anteriores. Dívida Pública. Código de ética do

contador.

CARGO 414: ENFERMEIRO

Conhecimentos  específicos: Fundamentos  do  Exercício  da  Enfermagem.   Lei  do  Exercício  Profissional  (Lei  n.°7.498/1986–

Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica. Bioética.  Processo

Social de Mudança das Práticas Sanitárias no SUS e na Enfermagem.  Administração dos Serviços de Enfermagem.  Normas,

Rotinas e Manuais – elaboração e utilização na enfermagem.  Enfermeiro como líder e agente de mudança.  Concepções teórico-

práticas da Assistência de Enfermagem.  Sistematização da Assistência de Enfermagem.  Política Nacional de Atenção às Urgências.

Assistência  de  enfermagem  em  nível  ambulatorial.   Normas  do  Ministério  da  Saúde  para  atuação:  programa  nacional  de

imunizações, programas da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, para DST e AIDS, para hanseníase, para pneumologia

sanitária, para hipertensão e de diabético.  Planejamento da assistência de enfermagem. Processo de enfermagem ‐ teoria e prática.

Consulta de enfermagem.  Medidas de higiene e de segurança nos serviços de enfermagem.  Emergências clínico ‐cirúrgicas e a

assistência  de  enfermagem.   Primeiros  socorros.   Assistência  integral  por  meio  do  trabalho  em  equipes:  de  enfermagem,

multiprofissional e interdisciplinar.  Ensino ao paciente com vistas ao auto‐cuidado: promoção e prevenção da saúde.  Assistências

de enfermagem ao paciente crítico.  Semiologia e semiotécnica em enfermagem.

CARGO 415: ENFERMEIRO AUDITOR

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.  Bioética  e  Regulamentação;  Conceitos  da auditoria  em enfermagem;  Importâncias  da auditoria  para  a  enfermagem;

Regulamentações da auditoria de enfermagem; Atividades da Auditoria de Enfermagem; Aspectos do processo de auditagem; Tipos

de auditoria; Tendências atuais da função do enfermeiro auditor no mercado de trabalho; O sistema de saúde no Brasil; Os custos

hospitalares; Aspectos políticos, sociais e econômicos do Brasil; Sistemas de saúde no Brasil.

CARGO 416: ENFERMEIRO REGULADOR

Conhecimentos  específicos:  Fundamentos  do  Exercício  da  Enfermagem.   Lei  do  Exercício  Profissional  (Lei  n.°7.498/1986–

Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica. Bioética.  Processo

Social de Mudança das Práticas Sanitárias no SUS e na Enfermagem.  Administração dos Serviços de Enfermagem.  Normas,

Rotinas e Manuais – elaboração e utilização na enfermagem.  Enfermeiro como líder e agente de mudança.  Concepções teórico-

práticas da Assistência de Enfermagem.  Sistematização da Assistência de Enfermagem.  Política Nacional de Atenção às Urgências.

Assistência  de  enfermagem  em  nível  ambulatorial.   Normas  do  Ministério  da  Saúde  para  atuação:  programa  nacional  de

imunizações, programas da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, para DST e AIDS, para hanseníase, para pneumologia

sanitária, para hipertensão e de diabético.  Planejamento da assistência de enfermagem. Processo de enfermagem ‐ teoria e prática.

Consulta de enfermagem.  Medidas de higiene e de segurança nos serviços de enfermagem.  Emergências clínico ‐cirúrgicas e a

assistência  de  enfermagem.   Primeiros  socorros.   Assistência  integral  por  meio  do  trabalho  em  equipes:  de  enfermagem,

multiprofissional e interdisciplinar.  Ensino ao paciente com vistas ao auto‐cuidado: promoção e prevenção da saúde.  Assistências

de enfermagem ao paciente crítico.  Semiologia e semiotécnica em enfermagem.

CARGO 417: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Conhecimentos  específicos: Administração  agrícola.  Organização  e  operação  das  atividades  agrícolas.  Planejamento  e

desenvolvimento  das  atividades  agrícolas.  Edafologia.  Gênese,  morfologia  e  classificação  de  solos.  Capacidade  de  uso  e

conservação  de  solos.  Fertilidade  de  solos,  fertilizantes  e  corretivos.  Microbiologia  de  solos.  Fitotecnia  e  ecologia  agrícola.

Agrometeorologia. Recursos naturais renováveis. Grandes culturas anuais e perenes. Horticultura. Fruticultura. Silvicultura. Parques

e jardins. Recursos naturais renováveis. Desenvolvimento agrícola sustentado. Sistemas agrossilvopastoris. Tecnologia de sementes.

Fitossanidade. Fitopatologia. Entomologia agrícola. Ciência de plantas daninhas. Manejo integrado de doenças, pragas e plantas

daninhas. Mecanização agrícola. Máquinas e implementos agrícolas. Implementos para tração animal. Manejo da água. Hidrologia e

hidráulica aplicadas à agricultura. Irrigação e drenagem para fins agrícolas. Geoprocessamento. Geoposicionamento. Cartografia.

Construções  e  energia  rural.  Construções  rurais  e  suas  instalações  complementares.  Fontes  de  energia  nas  atividades

agropecuárias.  Sociologia e desenvolvimento rural.  Economia e crédito rural.  Extensão rural.  Zootecnia.  Agrostologia.  Produção

animal.  Nutrição  animal.  Tecnologia  de  alimentos.  Transformação  de  alimentos.  Conservação  de  alimentos.  Secagem,

beneficiamento e armazenamento de sementes e grãos. Topografia – levantamentos planialtimétricos.

CARGO 418: ENGENHEIRO CIVIL

Conhecimentos específicos: Materiais de construção civil: Classificação, propriedades gerais e normalização, Materiais cerâmicos,

Aço para concreto armado e protendido.  Polímeros.  Agregados.  Aglomerantes não‐hidráulicos (aéreos)  e  hidráulicos.  Concreto.



Argamassas. Tecnologias das construções. Terraplanagens. Canteiros de obras. Locações de obras. Sistemas de formas para as

fundações e elementos da superestrutura (pilares, vigas e lajes). Fundações superficiais e profundas. Lajes. Telhados com telhas

cerâmicas,  telhas  de  fibrocimento  e  telhas  metálicas.  Isolantes  térmicos  para  lajes  e  alvenaria.  Impermeabilizações.  Sistemas

hidráulicos  prediais.  Projetos  de  instalações  prediais  hidráulicas,  sanitárias  e  de  águas  pluviais.  Materiais  e  equipamentos.

Instalações de prevenção e combate ao incêndio. Instalações de esgoto sanitário e de águas pluviais. Instalações prediais elétricas e

telefônicas. Instalações elétricas de iluminação de interiores e exteriores. Simbologia, lançamento de pontos, divisão de circuitos,

quadro de cargas, proteção e condução, tubulação e fiação e entrada de energia. Proteção das instalações elétricas arquitetônicas.

Lumino técnica. Iluminação incandescente, fluorescente e a vapor de mercúrio. Cálculo de iluminação. Instalações telefônicas, para

motriz e SPDA (para-raios). Projetos elétrico e telefônico. Informáticas (programas de softwares básicos para uso em escritório e

AutoCAD). Probabilidade e estatística. Cálculos de probabilidade. Variáveis aleatórias e suas distribuições. Medidas características

de uma distribuição de probabilidade. Modelos probabilísticos. Análises estática e dinâmica de observações. Noções de testes de

hipóteses. Compras na Administração Pública. Licitações e contratos. Princípios básicos da licitação. Definições do objeto a ser

licitado.  Planejamentos das compras.  Controles e cronogramas. 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 419: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

Conhecimentos específicos: Procedimentos pré-analíticos: obtenção; conservação; transporte e manuseio de amostras biológicas

destinadas à análise,  coleta,  manipulação,  preparo e transporte de sangue,  urina e fluidos biológicos Procedimentos analíticos

aplicados  às  principais  dosagens  laboratoriais:  Análises  bioquímicas  de  sangue,  urina  e  fluidos  biológicos;  bioquímica  clínica;

Citologia de líquidos biológicos.  Bioquímica – Valores de referência.  Função renal.  Equilíbrio hídrico,  eletrolítico e ácido-básico.

Gasometria. Carboidratos: classificação dos carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da glicose. Lipídeos: metabolismo e

métodos  de dosagem. Lipoproteínas:  classificação e doseamento.  Proteínas específicas:  classificação e métodos de dosagem.

Função hepática: correlação com enzinas séricas, metabolismo da bilirrubina, métodos laboratoriais, correlações clínico-patológicas.

Enzimologia clínica:  Princípios,  correlações clínico-patológicas.  Função endócrina:  hormônios tireoideanos e hormônios sexuais.

Compostos nitrogenados não protéicos, cálcio, fósforo, magnésio e ferro. Métodos de dosagem, correlações clínico-patológicas;

hematologia, hemostasia e imunohematologia; Urinálise – Coleta, testes químicos, testes físicos, Página 5 de 11procedimentos de

análise,  exame microscópico do sedimento;  microbiologia clínica (bacteriologia,  micologia,  virologia  e parasitologia);  Anticorpos:

Imunidade humoral,  Imunidade celular.  Sistema complemento.  Imunologia nas doenças nas doenças infecciosas.  Métodos para

detecção de antígenos e anticorpos: reações de precipitação, aglutinação, hemólise, imunofluorescência; testes imunoenzimáticos.

Imunoglobulinas; sistema complemento; reações sorológicas (aglutinação, precipitação, imunofluorescência), e rotina hematológica

(hemostasia, coagulação, anemias e hemopatias malignas). Aspectos hematológicos nas infecções bacteriana e viral. Leucemias.

Observações gerais para todas as dosagens, curvas de calibração; colorações especiais e interpretação de resultados. Controle de

qualidade e biossegurança em laboratórios de pesquisa, de análises clínica e biologia molecular. Testes diagnósticos da coagulação

plasmática. Classificação sangüínea ABO/Rh. Teste de Coombs. Prova cruzada. Normas gerais de serviços de hemoterapia; doação

de sangue; critérios para triagem laboratorial de doador de sangue; hemocomponentes, hemoderivados: métodos de preparação,

armazenamento,  transporte,  testes  e análise de  controle  de qualidade Hemovigilância de incidentes  transfusionais  imediatos  e

tardios. Biossegurança em hemoterapia.



CARGO 420: FISCAL DE RENDA

Conhecimentos específicos:  DIREITO CONSTITUCIONAL: Conceitos de teoria do Estado. Princípios do Estado Democrático de

Direito.  Conceito  de  Constituição.  Regras  materialmente  constitucionais  e  formalmente  constitucionais.  Tipos  de  Constituição.

Hermenêutica constitucional. O Direito Constitucional e os demais ramos do direito. Poder constituinte originário e derivado. Controle

de  constitucionalidade.  Controle  judiciário  difuso  e  concentrado.  Ação  declaratória  de  constitucionalidade.  Ação  direta  de

inconstitucionalidade. Constituição da República Federativa do Brasil: Princípios fundamentais e Direitos e Deveres individuais e

coletivos. O habeas corpus. O mandado de segurança. O direito de petição. O mandado de injunção. A ação popular. A ação civil

pública.  O  habeas  data.  Direitos  sociais.  Cidadania  plena  e  participação  político-social.  Organização  político-administrativa.  O

federalismo no Brasil. Repartição de rendas. Repartição de competências. Competências constitucionais: União, Estados, Distrito

Federal e Municípios. Intervenção nos estados e municípios. Administração pública, disposições gerais e servidores públicos civis.

Separação de poderes. Sistemas de governo. Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. Ministério Público. Processo

legislativo. Defesa do Estado e as instituições democráticas. Princípios gerais da atividade econômica e financeira. Sistema Tributário

Nacional e do Orçamento e Finanças Públicas. Fundamentos do Estado. Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário.

Funções  essenciais  à  justiça.  Administração  Pública.  Servidores  Públicos  Civis.  Segurança  Pública.  Tributação,  finanças  e

orçamentos.

 Direito  tributário:  Receitas  Públicas.  Sistema  Tributário  Nacional:  previsão  constitucional;  atribuição  de  competência  tributária,

princípios constitucionais tributários, limitações ao poder de tributar. Matérias reservadas à previsão por lei complementar. Impostos

de competência da União. Impostos de competência dos Estados e do Distrito Federal. Impostas de competência dos Municípios.

Repartição  das  receitas  tributárias:  receita  da  União  aos  Estados,  ao  Distrito  Federal  e  aos  Municípios.  Receita  dos  Estados

distribuídas  aos  Municípios.  Tratados  e  Convenções  Internacionais.  Legislação  Tributária:  lei  complementar,  lei  ordinária,  lei

delegada;  decretos  legislativos,  resoluções  do  Senado  Federal;  atos  normativos  de  autoridades  administrativas:  decretos  e

despachos  normativos  do  executivo,  resoluções  administrativas,  portarias,  decisões  administrativas.  Métodos  de  interpretação.

Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária. Interpretação sistemática, teleológica e outras. As normas do

Código Tributário Nacional. Tributo: definição e espécies – impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios,

contribuições especiais. Obrigação tributária: principal e acessória - conceito. Aspecto objetivo: fato gerador - hipótese de incidência

tributária:  incidência e não incidência,  isenção,  imunidade,  domicílio tributário.  Competência tributária,  sujeito ativo.  Capacidade

tributária; sujeito passivo: contribuinte e responsável; responsabilidade solidária, responsabilidade de terceiros, responsabilidade por

infrações;  substituição  tributária.  Elemento  valorativo:  base  de  cálculo,  alíquota.  Crédito  Tributário:  lançamento  -  efeitos  e

modalidades.  Suspensão,  extinção  e  exclusão  do  crédito  tributário.  Administração  tributária  –  fiscalização,  regulamentação,

competência, limites, procedimentos. Dívida ativa – certidão negativa. 

Direito Administrativo: 1. Regime jurídico administrativo. 3. A Administração Pública: Conceito. Poderes e deveres do administrador

público. Uso e abuso do poder. Organização administrativa brasileira: princípios, espécies, formas e características. Centralização e

descentralização da atividade administrativa do Estado. Concentração e Desconcentração. Administração Pública Direta e Indireta,

Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas, Sociedades de economia mista. 4. Poderes Administrativos: poder vinculado,

poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. 5. Atos Administrativos. Conceitos e

requisitos.  Classificação. Espécies.  Validade. Formalidade. Motivação. Revogação. Anulação. Modificação. Extinção. Controle de

Legalidade. Contratos Administrativos. Alteração unilateral e bilateral. Modalidades de contratos. Extinção, prorrogação e renovação.

Inexecução. Revisão, rescisão e suspensão. Licitação (Lei nº 8.666/93)- finalidade, princípios e objeto da licitação. 7. Servidores

públicos. Classificação e Regime Jurídico. Cargos públicos. Provimento em cargo público. Direitos, vantagens, deveres e Obrigações

dos servidores públicos. Regime de Previdência do servidor público.  (art.  40 e emendas correlatas, da Constituição Federal.  6.

Serviços Públicos. Conceito. Classificação. Regulamentação e Controle. Requisitos do serviço e direitos do usuário. Competência

para prestar o serviço. Formas e meios de prestação do serviço. Os direitos do administrado. 8. Responsabilidade civil do Estado. 

CARGO 421: FONOAUDIÓLOGO

Conhecimentos  específicos: Audiologia:  Desenvolvimento  do  Sistema  Auditivo.  Processamento  Auditivo.  Audiologia  Educacional.

Linguagem:  Anatomia  e  Fisiologia  da  Linguagem.  Aquisição  e  Desenvolvimento  da  Linguagem.  Etiologia.  Avaliação.  Classificação.



Diagnóstico. Abordagens Terapêuticas. Distúrbios Específicos de linguagem. Alterações do desenvolvimento da Linguagem. Distúrbios de

Aprendizagem e Dislexia. Alterações da Linguagem de Origem Neurológica. Gagueira na Criança e no Adulto. Motricidade Orofacial:

Atuação Fonoaudiológica em Neonatologia nas funções Orofaciais, nas Disfunções da Articulação Temporomandibular, nas Alterações de

Fala,  na Fissura Labiopalatina,  na Disfagia Orofaríngea Neurogênica e Mecânica. Voz: Avaliação. Classificação. Diagnóstico Clínico.

Alterações Vocais. Orientação e Higiene Vocal. Saúde Pública: Saúde Escolar. Lei nº 8.112/90.

CARGO 422: MÉDICO AUDITOR

Conhecimentos específicos: Normas brasileiras para o exercício da auditoria interna: independência; competência profissional; âmbito

do trabalho; execução do trabalho e administração do órgão de auditoria interna. Auditoria no setor público estadual. Finalidades e objetivos

da auditoria. Abrangência de atuação. Formas e tipos. Normas relativas à execução dos trabalhos. Normas relativas à opinião do auditor.

Relatórios, pareceres e certificados de auditoria. Operacionalidade. Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria. Planejamento dos

trabalhos. Programas de auditoria. Papéis de trabalho. Testes de auditoria. Amostragem estatística em auditoria. Eventos ou transações

subseqüentes.  Revisão  analítica.  Entrevista.  Conferência  de  cálculo.  Confirmação.  Interpretação  das  informações.  Observações.

Procedimentos  de  auditoria  em áreas  específicas  das  demonstrações  contábeis.  Normas  relativas  ao  Parecer.  Ética  profissional  e

responsabilidade legal. Avaliação dos controles internos. Materialidade, relevância e risco em auditoria. Evidência em auditoria. Função da

auditoria Interna. Sistemas de controle interno e externo e suas normas constitucionais e legais. 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. Interface entre o Código de Ética Médica e a auditoria médica. Resoluções do

Conselho Federal e dos Conselhos Estaduais de Medicina sobre auditoria médica. 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.  Auditoria  Médica no SUS e órgãos governamentais;  Sistema Nacional  de Auditoria.  Auditoria

Médica no Sistema de Saúde Suplementar: planos e seguros de saúde; cooperativas médicas e sistema de autogestão.

Pesquisa em auditoria médica; noções de estatística, epidemiologia e informática aplicadas à auditoria médica. 

CARGO 423: MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)

Conhecimentos específicos: POLÍTICA DE SAÚDE: Evolução da Política de Saúde. SUS. Legislação e financiamento. 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, quimioterapicos e corticoides. Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnostico

diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, ulcera péptica, doença intestinal inflamatória e cirrose



hepática;  Aparelho  cardiovascular:  angina  pectoris,  infarto  agudo  do  miocárdio,  hipertensão  arterial  sistêmica;  Sistema

Hematopoiético:  anemias,  leucoses e linfomas; Sistema renal:  infecções do trato urinário,  GNDA e GNC; Aparelho respiratório:

pneumonia, bronco pneumonia e DPOC.

CARGO 424: MÉDICO PEDIATRA

Conhecimentos  específicos: Aleitamento  materno.  Desnutrição.  Imunizações.  Crescimento  e  Desenvolvimento.  Doenças

exantemáticas. Febre de origem indeterminada. Infecções respiratórias agudas. Anemias na infância. Gastroenterocolite. Desidratação e

reidratação. Parasitoses intestinais. Constipação intestinal. Dermatoses da infância. Meningites e encefalites. Rinite e asma. Abdome

agudo.  Acidentes  na  infância.  Intoxicações  na  infância.  Norma  Operacional  da  Assistência  à  Saúde  –  SUS-NOAS-01/02;  Norma

Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS-1996; Emenda Constitucional Nº 29 de 13 de setembro de 2000. Ética

Médica. Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil, Crescimento e desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do

desenvolvimento  neuro-psicomotor,  Imunizações:  ativa  e  passiva,  Alimentação  do  recém-nascido  e  lactente:  carências  nutricionais,

desvitaminoses. Patologia do lactente e da criança: Distúrbios cárdio-circulatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa,

Insuficiência cardíaca, Reanimação cardiorrespitória. Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, Bronquite, bronquiolite,

Estado de mal asmático, Insuficiência respiratória aguda, Pneumopatias agudas e derrames pleurais. Distúrbios metabólicos e endócrinos:

Acidose e alcalose metabólicas,  Desidratação aguda,  Diabetes  mellitus,  Hipotireoidismo e hipertireoidismo,  Insuficiência  supra-renal.

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

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

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

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

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

fúngicas.  Sepse e meningite  de etiologia bacteriana.  Tuberculose.  Viroses respiratórias.  Violência Doméstica.  Primeiros Socorros no

Paciente Politraumatizado. Acidentes por animais peçonhentos. Meningites virais e bacterianas.

CARGO 425: MÉDICO PLANTONISTA 12 HORAS

Conhecimentos específicos: Saúde Comunitária,  Análise previdenciária, Saúde da família, Medicina preventiva, Cuidados gerais

com o paciente em medicina interna. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca,

miocardiopatias e valvulopatias e arritmias cardíacas. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica,

embolia  pulmonar,  pneumonias  e abscessos  pulmonares.  Doenças gastrointestinais  e  hepáticas:  e  insuficiência  úlcera  péptica,

doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarreia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatiastóxicas

hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica e litíase renal. Doenças

endócrinas:  diabetes  mellitus,  hipotireoidismo  e  hipertireoidismo,  tireoidite  e  nódulos  tireoidianos.  Doenças  reumáticas:  artrite

reumatóide,  espondiloartropatias  e  gota.  Doenças  infecciosas  e  terapia  antibiótica.  Exames  complementares  invasivos  e  não‐

invasivos  de  uso  corriqueiro  na  prática  clínica  diária.  Emergências  clínicas.  Controle  de  infecções  hospitalares.  Doenças

neurológicas,  AVC,  polirradiculoneurites,  polineurites  e  doenças  periféricas.  Diabetes.  Saúde mental.  Doenças  degenerativas  e

infecciosas do SNC. Lei 8.080 de 19/09/1990 e demais leis relativas à Saúde Pública, resoluções e normas do Conselho Nacional de

Saúde. Ética Médica.

CARGO 426: MÉDICO PLANTONISTA 24 HORAS

Conhecimentos específicos:  Saúde Comunitária,  Análise previdenciária, Saúde da família, Medicina preventiva, Cuidados gerais

com o paciente em medicina interna. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca,

miocardiopatias e valvulopatias e arritmias cardíacas. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica,

embolia  pulmonar,  pneumonias  e abscessos  pulmonares.  Doenças gastrointestinais  e  hepáticas:  e  insuficiência  úlcera  péptica,

doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarreia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatiastóxicas

hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica e litíase renal. Doenças

endócrinas:  diabetes  mellitus,  hipotireoidismo  e  hipertireoidismo,  tireoidite  e  nódulos  tireoidianos.  Doenças  reumáticas:  artrite



reumatóide,  espondiloartropatias  e  gota.  Doenças  infecciosas  e  terapia  antibiótica.  Exames  complementares  invasivos  e  não‐

invasivos  de  uso  corriqueiro  na  prática  clínica  diária.  Emergências  clínicas.  Controle  de  infecções  hospitalares.  Doenças

neurológicas,  AVC,  polirradiculoneurites,  polineurites  e  doenças  periféricas.  Diabetes.  Saúde mental.  Doenças  degenerativas  e

infecciosas do SNC. Lei 8.080 de 19/09/1990 e demais leis relativas à Saúde Pública, resoluções e normas do Conselho Nacional de

Saúde. Ética Médica.

CARGO 427: MÉDICO VETERINÁRIO

Conhecimentos específicos: Diagnóstico clínico e tratamento de patologias em animais de produção, companhia, silvestres e exóticos.

Controle e fiscalização sanitária de patologias com potencial zoonotico. Controle e elaboração de programa de imunização de animais de

produção, companhia, silvestres e exóticos.  Combate de vetores e transmissões de zoonoses. Controle, elaboração de pareceres de

informe técnicos veterinários para toxinfecção,  envenenamento alimentar  e  por  animais  peçonhentos.  Controle  epidemiológico e de

investigação epidemiológica. Controle de qualidade de alimentos de origem animal e os também usados em alimentação animal.

CARGO 428: 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). 

CARGO 429: PROFESSOR MAPA (ANOS INICIAIS)

Conhecimentos específicos: As concepções de educação e suas repercussões na organização do trabalho pedagógico; avaliação

educacional; concepções e práticas avaliativas na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental; instâncias colegiadas -

gestão  democrática;  concepções  de  currículo;  função  social  da  escola;  concepções  de  desenvolvimento  e  de  aprendizagem;

princípios metodológicos – concepção de alfabetização e letramento; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da

Educação  Inclusiva;  alfabetização  na  perspectiva  sócio  interacionista:  Avaliação  mediadora  –concepção,  instrumento  de

acompanhamento da aprendizagem do aluno; estrutura,  funcionamento e especificidades dos diversos níveis e modalidades de

ensino;  encaminhamentos  metodológicos  das  áreas do conhecimento e das linguagens na educação infantil  MEC/PCNs/DCEI;

tecnologias da informação e comunicação na aprendizagem.

CARGO 430: PROFESSOR MAPB (ARTE)

Conhecimentos  específicos: História do ensino da arte visual  no Brasil;  Principais correntes da arte visual  no Brasil;  Educação,

multiculturalismo e interdisciplinaridade da arte visual; Ensino não formal na arte visual; Abordagens metodológicas do ensino da arte visual;

Artista-professor e professor-artista; Processos artísticos do professor e sua prática educativa; Expressões plásticas e ordenações visuais e

perceptivas nos espaços bi e tri dimensionais; Fundamentos de Arte Educação; Arte e o desenvolvimento da criatividade; A metodologia do

ensino de arte nas diferentes áreas e sua relação com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sócio-cultural.  Noções sobre

educação especial/inclusiva.  Conhecimentos  sobre  a  LDBEN –  Lei  Federal  nº  9394/96.  Constituição  Federal  (art.  205  a  212).

Questões relacionadas com Planejamento da ação didática. Psicologia da aprendizagem. Avaliação, compromisso social e ético dos

professores. Projeto Político-Pedagógico.



CARGO 431: PROFESSOR MAPB (CIÊNCIAS)

Conhecimentos específicos: Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem de Ciências e a aplicação didática e metodológica

desses conhecimentos nas práticas de sala de aula. Modelos da origem e evolução do Universo e da Terra. Sistema solar e movimentos da

Terra, Sol e Lua. Origem, organização e evolução dos seres vivos. Biodiversidade no planeta. Transformações químicas no ambiente e nas

práticas da vida diária; Propriedades da matéria e sua relação com os diferentes usos dos materiais. Transformações de energia no

cotidiano: luz, calor, eletromagnetismo, som e movimento. Relações de consumo a degradação ambiental e a busca da sustentabilidade. A

complexidade das questões ambientais nas suas dimensões global e local. Interferência do ser humano nos ciclos naturais e impactos

ambientais. Promoção da saúde individual e coletiva e ações voltadas para melhoria da qualidade de vida. Funções vitais do organismo

humano. Sexualidade humana, contracepção e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Conhecimento científico e

tecnológico como construção histórica e social. A temática espacial na sala de aula.Política Nacional de Educação Ambiental. Noções sobre

educação especial/inclusiva.  Conhecimentos  sobre  a  LDBEN –  Lei  Federal  nº  9394/96.  Constituição  Federal  (art.  205 a  212).

Questões relacionadas com Planejamento da ação didática. Psicologia da aprendizagem. Avaliação, compromisso social e ético dos

professores. Projeto Político-Pedagógico.

CARGO 432: PROFESSOR MAPB (GEOGRAFIA)

Conhecimentos específicos: Formação territorial do Brasil; Desenvolvimento socioeconômico e a questão regional brasileira; As escalas

geográficas e cartográficas para o conhecimento do território; Urbanização: dinâmica e tendências no Brasil e no Município. Rede e

hierarquia urbanas no Brasil; Crescimento e distribuição espacial da população brasileira; Indústrias: estrutura, distribuição e crescimento no

Brasil;  Espaço rural e relações campo-cidade; Aproveitamento energético no Brasil: fontes, distribuição espacial e novas tecnologias;

Sistemas de Informações Geográficas: análise de dados, seleção e manipulação e elaboração de mapas temáticos; Análise do relevo

aplicada ao planejamento ambiental; Pesquisa ambiental: análise de impactos e interdisciplinaridade; Geografia Física na avaliação das

limitações, potencialidades e mudanças ambientais; Principais unidades do relevo brasileiro; Bacias hidrográficas: análise ambiental e

manejo de recursos naturais;  Litoral  brasileiro;  Erosão e conservação dos solos no Brasil:  causas e consequências.  Noções sobre

educação especial/inclusiva.  Conhecimentos  sobre  a  LDBEN –  Lei  Federal  nº  9394/96.  Constituição  Federal  (art.  205 a  212).

Questões relacionadas com Planejamento da ação didática. Psicologia da aprendizagem. Avaliação, compromisso social e ético dos

professores. Projeto Político-Pedagógico.

CARGO 433: PROFESSOR MAPB (HISTÓRIA)

Conhecimentos específicos: Fundamentos teóricos do pensamento histórico - História Positivista, Marxista, Nova História e as correntes

atuais do pensamento historiográfico. TRABALHO E SOCIEDADE - Organização temporal e espacial das relações sociais de produção,

destacando o trabalho na Modernidade. O trabalho no capitalismo, terceirização, o trabalho informal, diferentes tipos de exploração,

alienação  e  os  movimentos  de  resistência.  CULTURA -  Representações  culturais,  mudanças  culturais  relacionadas  aos  meios  de

comunicação e aos movimentos sociais. Conceito de mestiçagem cultural. IDEIAS E PRÁTICAS REVOLUCIONÁRIAS - Tecnológicas:

industrial e dos meios de comunicação. Sociais: movimentos feministas e de jovens; ascensão do proletariado; as lutas étnicas. Políticas e

ideológicas: grupos e correntes de contestação. PODER E VIOLÊNCIA - Regimes autoritários do mundo contemporâneo e poder dos

grupos organizados. Movimentos de resistências e reivindicatórios. GLOBALIZAÇÃO - Meios de comunicação e transporte. A invenção da

imprensa e divulgação de ideias. Novas formas de integração e desintegração econômica e distribuição de poder. A modernização do

Brasil. NAÇÃO E NACIONALIDADE - O princípio das nacionalidades e a formação do Estado Nacional Brasileiro. Culturas e identidades.

Disputas étnicas no Brasil, África e Europa. CIDADANIA - O Estado e a participação política do cidadão. Cidadania e liberdade: escravidão

na Antiguidade e  nos  tempos  modernos,  servidão,  movimentos  em prol  da  igualdade  étnica.  Cidadania  e  manifestações  culturais.

Movimentos de preservação da memória nacional e dos grupos sociais. A construção de noções de temporalidade na história ensinada.

Noções sobre educação especial/inclusiva. Conhecimentos sobre a LDBEN – Lei Federal nº 9394/96. Constituição Federal (art. 205

a 212). Questões relacionadas com Planejamento da ação didática. Psicologia da aprendizagem. Avaliação, compromisso social e

ético dos professores. Projeto Político-Pedagógico.



CARGO 434: PROFESSOR MAPB (LÍNGUA INGLESA)

Conhecimentos  específicos: Métodos e abordagens de ensino da língua inglesa e sua relação com os Parâmetros Curriculares

Nacionais – língua estrangeira. Compreensão de textos. Relação texto-contexto. Conceito de gênero textual e de tipo de texto. Verbos:

tempo, modo e voz; auxiliares modais; ‘phrasal verbs’. Substantivos, pronomes, artigos, adjetivos, possessivos, numerais. Expressando

tempo, maneira e lugar: os advérbios e preposições. Subordinação e coordenação. Coesão. Marcadores discursivos. Discurso direto e

relatado. Inglês escrito e falado: contrastes principais. Noções sobre educação especial/inclusiva. Conhecimentos sobre a LDBEN – Lei

Federal nº 9394/96. Constituição Federal (art. 205 a 212). Questões relacionadas com Planejamento da ação didática. Psicologia da

aprendizagem. Avaliação, compromisso social e ético dos professores. Projeto Político-Pedagógico.

CARGO 435: PROFESSOR MAPB (LÍNGUA PORTUGUESA)

Conhecimentos específicos: I. LINGUAGEM, INTERLOCUÇÃO E DIALOGISMO. Língua e linguagem: função simbólica (representação

de mundo) e função comunicativa (interação social, ação linguística); dimensões da linguagem (semântica, gramatical e pragmática);

discurso  e  texto;  texto  e  elementos  constitutivos  do  contexto  de  produção;  gêneros  do  discurso:  estrutura,  sequências  discursivas

predominantes  e  marcas  linguísticas  recorrentes,  dialogia  e  intertextualidade.  II  VARIAÇÃO LINGUÍSTICA,  NORMA E ENSINO DA

LÍNGUA. Modalidades, variedades, registros; concepções de gramática: normativa ou prescritiva, descritiva, internalizada; diferenças entre

padrões do oral e do escrito; norma culta; conexão entre orações e períodos: parataxe, coordenação e subordinação. III. PRÁTICAS DE

LEITURA E DE PRODUÇÃO DE TEXTO. O texto como unidade de sentido: mecanismos de coesão e fatores de coerência; texto e Leitor:

procedimentos de Leitura; tipos de atividades de escrita (transcrição, reprodução, paráfrase, resumo, decalque, criação). IV. LITERATURA.A

dimensão estética da linguagem; instâncias de produção e de legitimação da produção literária; pactos de Leitura: Leitor e obra; a literatura

e sua história: paradigmas estéticos e movimentos literários em língua portuguesa; teatro e gênero dramático; romance, novela, conto e

gêneros narrativos; poema e gêneros líricos; intertextualidade e literatura.  Noções sobre educação especial/inclusiva. Conhecimentos

sobre a LDBEN – Lei Federal nº 9394/96. Constituição Federal (art. 205 a 212). Questões relacionadas com Planejamento da ação

didática. Psicologia da aprendizagem. Avaliação, compromisso social e ético dos professores. Projeto Político-Pedagógico.

CARGO 436: PROFESSOR MAPB (MATEMÁTICA)

Conhecimentos  específicos: Noções  de  lógica:  proposições,  conectivos,  negação  de  proposições  compostas.  Conjuntos:

caracterização, pertinência, inclusão, igualdade e intervalos. Conjuntos numéricos. Operações: união, interseção, diferença e produto

cartesiano. Composição de funções. Função inversa. Principais funções elementares: 1o grau, 2o grau, exponencial e logarítmica.

Médias aritméticas e geométricas. Progressões aritméticas e geométricas. Análise combinatória. Trigonometria. Geometria. Matrizes

e Determinantes. Juros e porcentagem. Conjuntos. Conjuntos numéricos. Funções: linear, quadrática, modular, exponencial e logarítmica.

Funções definidas por várias sentenças. Equações e inequações. Matemática financeira: porcentagem, juros simples e compostos, regra de

três simples e composta. Progressões aritméticas e geométricas. Trigonometria. Resolução de triângulos e suas aplicações. Matrizes.

Determinantes. Sistemas lineares. Binômio de Newton. Probabilidade. Noções de estatística. Geometria plana: área e perímetro de figuras

planas. Estudo da circunferência.  Geometria espacial:  poliedros,  paralelepípedos, cubo, cilindro, cone, pirâmide, e esfera. Geometria

analítica: reta e circunferência. Polinômios e equações polinomiais. Noções sobre educação especial/inclusiva. Conhecimentos sobre a

LDBEN – Lei Federal nº 9394/96. Constituição Federal (art. 205 a 212). Questões relacionadas com Planejamento da ação didática.

Psicologia da aprendizagem. Avaliação, compromisso social e ético dos professores. Projeto Político-Pedagógico.

CARGO 437: 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 terapêuticasPsicopatologia 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 à 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 438: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Conhecimentos específicos: Conteúdos  básicos das ciências biológicas:  anatomia humana;  bioquímica;  citologia;  histologia  e

embriologia.  Prática  da  Terapia  Ocupacional.  Fundamentos  da  Terapia  Ocupacional.  Constituição  do  Campo.  Tendências

contemporâneas em Terapia Ocupacional. Atividades e recursos terapêuticos: atividade lúdica; recursos tecnológicos; próteses e

órteses;  psicomotricidade.  Terapia  Ocupacional  no  Campo  Social.  Terapia  Ocupacional  em  Saúde  do  Trabalhador.  Terapia

Ocupacional e Deficiência Mental. Terapia Ocupacional e Reabilitação Física: abordagens terapêuticas neuromotoras e ortopédicas.

Terapia Ocupacional no contexto hospitalar. Terapia Ocupacional aplicada a gerontologia e geriatria. Interface arte e saúde.

CARGO 439: TURISMÓLOGO

Conhecimentos específicos: Evolução histórica, Origem do turismo. Turismo: aspectos conceituais e classificações: Conceituação

e terminologia. Classificações segundo o lugar de origem e de destino. Classificações segundo a estratificação socioeconômica do

turista.  Turismo:  multidisciplinaridade  e  interdisciplinaridade.  As  diferentes  disciplinas  relacionadas  ao  turismo.  Competências

governamentais e impactos. Atrativos turísticos: definição, classificação e hierarquização. Produto turístico: Conceitos e componentes

do produto. Particularidades do produto turístico. Elaboração e estruturação de produtos turísticos. Espaço turístico: Organização do

espaço turístico; impactos da exploração do espaço turístico. Paisagem: elementos básicos e propriedades. Espaço turístico: divisão

e tipologia.  Clusters:  conceitos,  dimensionamento e importância.  Noções de roteiros  turísticos.  Conceitos de roteiros  turísticos.

Classificações  dos  roteiros  turísticos.  Noções  de  Ecologia  e  Proteção  ao  Meio  Ambiente.  Manifestações  da  cultura  popular  e

Patrimônio Cultural.  Planejamento Turístico:  Teoria e Técnica de Comunicação. Turismo Sustentável. Fundamentos Do Turismo:

definições de turismo. Turistas:  Definições Tipologias. Tipos e formas de turismo. Oferta turística e produto turístico. Patrimônio

turístico. Sociologia do Turismo: as motivações do Homem e seu lazer. Comportamento e as experiências vividas nas viagens.

Turistas  e  populações  locais.  Humanização  das  viagens.  Turismo  E  Proteção  Ambiental:  planejamento  sustentável.  Impactos

ambientais do turismo. Zoneamento dos espaços naturais. Turismo e educação ambiental. Turismo: planejamento, organização e

gestão:  conceitos básicos de planejamento.  O planejamento  turístico.  O enfoque sistêmico  no planejamento turístico.  Tipos  de

planejamento  em turismo.  Sinergia  no turismo.  Análise macro ambiental.  Diagnóstico.  Estratégias de  marketing.  Estratégias de

comunicação.  Planos setoriais  para  e estruturação do turismo.  Roteiro  para diagnóstico de  núcleos receptores.  Organização e

funções de uma Secretaria de Turismo. Pontos turísticos do município Fundão.



CARGO 440: ZOOTECNISTA

Conhecimentos específicos: Legislação federal sobre fiscalização de produtos destinados à alimentação animal. Legislação federal

sobre melhoramento animal. Nutrição animal.  Nutrição de monogástricos.  Nutrição de ruminantes. Plantas forrageiras e pastagens.

Melhoramento  animal.  Influência  do  ambiente  na  produção  animal.  Métodos  de  amostragem e  análise  de  produtos  destinados  à

alimentação  animal.  Análises  microbiológicas  e  físico-químicas  de  produtos  destinados  à  alimentação  animal.  Noções  básicas  de

biossegurança. Conhecimentos básicos sobre organismos internacionais e blocos econômicos regionais (OMC, FAO, OMS, CIPP, Codex

Alimentarius, COSAVE, UE e MERCOSUL). Noções básicas sobre normas e procedimentos operacionais em vigilância agropecuária, com

foco na comercialização de produtos destinados à alimentação animal. Comunicação rural, Métodos e meios de Extensão Rural, História

da extensão rural brasileira.


