PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ
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DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
RETIFICADO
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NIVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida
pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e
fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de
palavras e seus empregos. Antônimos e Sinônimos. Formação de palavras.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Prudentópolis e do Estado do Paraná. Noções gerais sobre a vida
econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente
com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NIVEL MÉDIO/TÉCNICO
Língua portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida
pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e
fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e
verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de
homonímia e paronímia. Tipologia textual.
Conhecimentos gerais: História do Município de Prudentópolis e do Estado do Paraná. Noções gerais sobre a vida
econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente
com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CARGO 201: AGENTE ADMINISTRATIVO
Conhecimentos específicos: Organização, Sistemas e Métodos: Estruturas Organizacionais e Análise Administrativa.
Técnicas de Comunicação e Atendimento ao Público. Noções Recursos Humanos: treinamento e desenvolvimento;
avaliação de desempenho, emissão de folha de pagamento. Noções de Administração de Recursos Materiais: Planejamento
e controle de estoques; Planejamento e controle dos bens patrimoniais. Noções de Administração Pública: Princípios
Constitucionais da Administração Pública; Licitação - Lei nº. 8.666/1993; Contrato Administrativo; atos administrativos.
Redação Oficial: Características e normas da Correspondência Oficial (formas de cortesia, formas e expressões de
tratamento, vocativos, emprego dos pronomes de tratamento e endereçamento); O Padrão Ofício; Características e
definições dos Atos Oficiais (alvará, ata, certidão, circular, comunicado, decreto, edital, memorando, ofício, portaria e
requerimento). Noções de arquivologia. Noções básicas de segurança no trabalho.
CARGO 202: AGENTE DE SAÚDE
Conhecimentos específicos: Prevenção e Promoção a Saúde. Educação para o auto cuidado. Biossegurança nas Ações
de Saúde. Conceitos e princípios de assepsia, anti-sepsia, desinfecção, descontaminação e esterilização. Métodos de
esterilização utilizados em estabelecimento de saúde. Norma e rotinas de trabalho. Funcionamento e utilização dos
equipamentos e materiais. Preparação, acompanhamento e participação de exames diagnósticos. Temas relacionados à
saúde do Adulto e do Idoso: Educação para o auto–cuidado. Atendimento das necessidades básicas do cliente /paciente.
Ações que visam à prevenção. Tratamento de feridas. Temas relacionados à Vigilância epidemiológica: A prevenção e o
controle das doenças transmissíveis. Atuação da equipe na Vigilância epidemiológica. Perfil epidemiológico da comunidade.
Aspectos gerais das imunizações. Técnicas de aplicação e armazenamento de imunobiológicos. História das Políticas de
Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS).
Saúde Coletiva (Pública). Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família; Sistema de Informação em Saúde.
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CARGO 203: DESENHISTA TÉCNICO
Conhecimentos específicos: Desenho Técnico: Projeto de arquitetura, Métodos e técnicas de desenho e projeto de
arquitetura, Leitura e interpretação de desenho, Utilização de materiais, Projeção ortogonal, Plantas, Cortes, Fachadas,
Escalas, Implantação, Projeto de criação, Desenho de interiores, Perspectivas, Layout. Estudos de revestimentos e
fachadas, aplicabilidade do AutoCAD. Informática aplicada à arquitetura. Projetos complementares: Estrutural, Elétrico e
Paisagismo. Instalações elétricas e hidrossanitárias. Telefonia. Prevenção contra incêndio, mecânicas, ar-condicionado,
Coberturas, fechamentos e revestimentos: Métodos e técnicas de desenho de coberturas metálicas e de madeira.
Esquadrias. Pisos e revestimentos. Normas de desenho técnico. Cálculo de área e volume de construções. Informática:
Desenvolvimento de projetos no sistema AutoCAD: menus, comandos, aplicações. Padronização do desenho e normas
técnicas vigentes – tipos, formatos, dimensões e dobraduras de papel; linhas utilizadas no desenho técnico.
Convenções gráficas, (representação de materiais, elementos construtivos, equipamentos, mobiliário; Cotagem;
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 –.
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. 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.
CARGO 204: FISCAL GERAL
Conhecimentos específicos: Lei 1335/2002 - Código Tributário do Município de Prudentópolis, com alterações: Leis
Municipais 1385/2003, 1916/2011, 1992/2012, 2033/2013, 2036/2013, 2063/2013. Código de Posturas: Lei Municipal
1.861/2010, com alterações: Leis Municipais 1.898/2011, 1.905/2011, 1.991/2012, 2.019/2013, 2.062/2013, 2.055/2013.
Lei estadual 13.331/2001, dispõe sobre a organização, regulamentação, fiscalização e controle das ações dos serviços
de saúde no Estado do Paraná. Lei Federal 6.437/1977. Lei Federal 9782/1989. Lei Municipal 1.882/2011 - Dispõe
sobre o transporte coletivo, sua concessão, permissão e autorização, direitos dos usuários e dá outras providencias. Lei
Municipal 1.792/2009 - Dispõe sobre a regulamentação do serviço de transporte de passageiros, automóvel de aluguel
– táxi no Município de Prudentópolis, Estado do Paraná. Vigilância Sanitária: conceito, abrangência das ações, ações
desenvolvidas por área de abrangência; Orientação em ambientes de trabalho e saúde do trabalhador; Controle de
vetores e roedores. Saúde Pública e meio ambiente. Ética profissional; Higiene e conservação dos alimentos.
CARGO 205: PROFESSOR
Conhecimentos específicos: Psicologia da Educação segundo Piaget e Vygotsky. História da Educação. Filosofia e
filosofia da educação. Plano Nacional de Educação. Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional e suas alterações, ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei n° 12.796, de
04.04.2013. Lei nº 8069/90 e suas alterações. Pensamento Pedagógico Brasileiro. Projeto Político Pedagógico. Didática
Geral e Prática de Ensino. Planejamento na pedagogia histórico-crítica. Pedagogia e autonomia. Organização e gestão da
escola. Escola e cidadania. A alfabetização na perspectiva construtivista e histórico-cultural. Aspectos linguísticos da
alfabetização. Alfabetização e letramento. A educação de crianças de 4 a 6 anos, considerando as diferenças de classe
social, de etnia, de sexo e de cultura. Planejamento e Gestão Educacional. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental (1.º ao 5.º ano), educação de jovens, adultos e Educação Infantil; Parâmetros Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil e o Ensino Fundamental anos iniciais. Os Ciclos de Aprendizagem. Aprendizagem e desenvolvimento. O
processo de ensino e aprendizagem: concepções, sequências didáticas, avaliação formativa e análise de erros.
Alfabetização. Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética. Alfabetização na perspectiva do letramento.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NÍVEL TÉCNICO
CARGO 301: TÉCNICO AGRÍCOLA
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.
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CARGO 302: TÉCNICO EM AGRIMENSURA
Conhecimentos específicos: Conhecimento dos processos e aparelhos para execução de serviços topográficos:
levantamento cadastral; nivelamento; levantamento de faixas e áreas; transporte de RN e coordenadas; GPS. Conhecimento
de normas de desenho técnico. Conhecimento de desenho em AutoCAD e microstation.
CARGO 303: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Conhecimentos específicos: Princípios fundamentais de contabilidade. Normas brasileiras de contabilidade. Noções de
administração pública. Conceitos e tratamento dado às receitas e despesas na contabilidade pública. Estágios da despesa
pública. Classificação institucional, funcional e programática. Escrituração contábil de fatos que afetem o patrimônio de
instituições públicas. Tipos de orçamentos públicos. Elaboração e aprovação de orçamento. Execução orçamentária.
Balanços Públicos: Financeiro, Patrimonial e Orçamentário. Demonstração das Variações Patrimoniais. Operações contábeis
típicas de autarquias estaduais. Legislação tributária referente às retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte, IRRF,
Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, COFINS, Programa
de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS/PASEP e Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido, CSLL, incidente sobre à prestação de serviços de terceiros. Lei 1335/2002 - Código Tributário do Município
de Prudentópolis – alterado pelas Leis 1385/2003, 1916/2011, 1992/2012, 2033/2013, 2036/2013, 2063/2013
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 RAIO X
Conhecimentos específicos: Normas de radioproteção. Fundamentos de dosimetria e radiobiologia. Efeitos biológicos
das radiações. Exames radiológicos em contraste, gerais e especiais. Operação de equipamentos em radiologia.
Câmara escura – manipulação de ﬁlmes, chassis, écrans reveladores e fixadores, processadora de ﬁlmes. Câmara
clara – seleção de exames, identiﬁcação, exames gerais e especializados em radiologia. Técnicas radiográﬁcas em
tomograﬁa computadorizada. Bases físicas e tecnológicas aplicadas à ressonância magnética. Protocolos de exames
em tomograﬁa computadorizada e ressonância magnética. Bases físicas e tecnológicas aplicadas à medicina nuclear.
Protocolos de exames de medicina nuclear. Normas de radioproteção aplicadas à medicina nuclear. Contaminação
radioativa. Fontes, prevenção e controle. Processamento de imagens digitais. Informática aplicada ao diagnóstico por
imagem. Processamento digital de imagens: ajustes para a qualidade das imagens. Equipamentos utilizados no
processamento de imagens digitais. Técnicas de trabalho na produção de imagens digitais. Protocolos de operação de
equipamentos de aquisição de imagem. Anatomia Humana. Nomenclatura e terminologia anatômica. Planos de
delimitação do corpo e eixos. Sistema esquelético, articulações e músculos. Sistema neurológico. Sistema
cardiovascular. Sistema linfático. Sistema respiratório. Sistema gastrointestinal. Sistema renal. Sistema reprodutor
masculino e feminino. Sistema endócrino. Traumatologia. Legislação radiológica e segurança no trabalho.
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CARGO 306: TÉCNICO FLORESTAL
Conhecimentos específicos: Ecologia de ecossistemas. Biomas. Sistemas florestais e agroflorestais. Impactos
ambientais sobre os ecossistemas e agroecossistemas. Manejo de florestas. Inventários florestais. Recuperação de
áreas degradadas. Código Florestal. Política florestal e ambiental brasileira. Estudos de impactos ambientais (EIA) e
relatórios de impactos ambientais (RIMA). Licenciamento ambiental. Noções de climatologia. Sistemática vegetal.
Legislação Ambiental. Unidades de Conservação: categoria de manejo, gerenciamento, plano de manejo e zoneamento
ecológico-econômico. Biodiversidade. Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável.
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR
Língua portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida
pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e
fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e
verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de
homonímia e paronímia. Tipologia textual.
Conhecimentos gerais: História do Município de Prudentópolis e do Estado do Paraná. Noções gerais sobre a vida
econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente
com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NÍVEL SUPERIOR
CARGOS 401: ARQUITETO E URBANISTA
Conhecimentos específicos: Sítio Natural; Paisagismo; Estrutura Urbana; Zoneamento e Diversidade; Densidade
Urbana; Tráfego e Hierarquia Viária; Imagem Urbana; Uso e Ocupação do Solo; Legislação Urbanística; Legislação
ambiental e urbanística, estadual e federal; Mercado Imobiliário e Política de Distribuição dos Usos Urbanos;
Sustentabilidade e suas aplicações projetuais no urbanismo e paisagismo (Agenda 21 e Agenda Habitat);
Conhecimentos gerais de Arquitetura e Urbanismo. Projeto de arquitetura: etapas de elaboração do projeto.
Representação gráfica em arquitetura. Conhecimento e procedimentos de projetos de escolas, hospitais, edifícios
públicos, conjuntos residenciais, praças públicas e espaços de urbanização. Serviços de urbanismo e construção de
obras de arquitetura paisagística. Vistoria de construções, perícias, avaliações, arbitramentos e laudos técnicos de
obras. Notificações e autos referentes a irregularidades. Materiais, mão-de-obra e respectivos custos. Sustentabilidade
e suas aplicações na arquitetura. Noções de projetos complementares de arquitetura. Estrutura e ordenação do espaço
edificado na paisagem urbana. Parcelamento, uso e ocupação do solo, zoneamento. Ergonomia. Conforto Ambiental.
Inclusão social de pessoas com deficiência. Acessibilidade a edificações, espaço e equipamentos urbanos.
Computação gráfica aplicada à arquitetura, ao urbanismo, ao paisagismo e comunicação visual. Técnicas construtivas
tradicionais e modernas. Ética profissional. Orçamentação, Licitação, Contratos e Fiscalização de Obras Públicas. Lei
nº.1.850/2010 - Disciplina a Lei do Plano Diretor do Município de Prudentópolis e dá outras providências. Lei Nº
1.851/2010 - Dispõe sobre o Sistema Viário Básico do Município de Prudentópolis e dá outras providências. Lei Nº
1.852/2010 - Dispõe sobre o Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária do Município de Prudentópolis e dá
outras providências. Lei Nº 1.853/2010 - Estabelece o parcelamento, a edificação e a utilização compulsória, a
progressividade no tempo do Imposto Predial e Territorial Urbano em consonância com a Lei do Plano Diretor, e dá
outras providências. Lei Nº 1.859/2010 - Regulamenta o exercício do Direito de Preempção pelo Poder Público
Municipal de Prudentópolis e dá outras providências. Lei Nº 1.860/2010 - Institui o Código de Obras do Município de
Prudentópolis e dá outras providências. Lei Nº 1.931 - Altera e define o perímetro urbano das localidades que menciona
e determina outras providências. Lei Nº 1.932 - Altera o perímetro urbano da localidade que menciona e determina
outras providências. Lei Nº 1.956 - Dispõe sobre o Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo do Município de
Prudentópolis e dá outras providências. Lei Municipal 1.861/2010 - Código de Posturas e alterações. Leis Municipais nº
1.898/2011, 1.905/2011, 1.991/2012, 2.019/2013, 2.062/2013, 2.055/2013. Lei 1850/2010.
CARGO 402: ASSISTENTE SOCIAL
Conhecimentos específicos: Política Nacional de Assistência Social e o processo descentralizado e participativo.
Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Norma operacional básica da Assistência Social (NOAS) e o processo de
monitoramento dos financiamentos e repasse fundo a fundo. Lei orgânica da Assistência Social (LOAS) e a política
pública. Constituição Federal de 1988 e o processo democrático e participativo. Conselho municipal de Assistência
Social e o controle social. Estatuto do Idoso. Política Nacional Para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.
Estatuto da criança e do adolescente e a definição de políticas e prioridades de planos, programas e projetos.
Interdisciplinaridade. Código de Ética da Assistência Social. Lei Orgânica do SUS – Sistema Único de Saúde.
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Seguridade Social. Políticas Sociais Públicas.
CARGO 403: BIOQUÍMICO / FARMACÊUTICO
Conhecimentos específicos: Funcionamento dos laboratórios de análises clínicas: RDC 302/2005; Métodos de coleta
e preservação de sangue, fezes, urina, secreções e outros líquidos biológicos. Meios de transporte. Tipos de
anticoagulantes. Métodos de armazenamento e manipulação de amostras biológicas. Parasitas responsáveis pelas
endoparasitoses e ectoparasitoses humanas, existentes no Brasil; Diagnóstico laboratorial, técnicas e procedimentos
laboratoriais aplicados ao diagnóstico das doenças parasitárias de interesse humano. Bioquímica Clínica, métodos e
técnicas de ensaios laboratoriais para a determinação de: proteínas plasmáticas; carboidratos; lipídeos, lipoproteínas e
dislipidemias; ácido úrico, uréia e creatinina; enzimologia clínica; função hepática; função renal e equilíbrio hídrico,
eletrolítico e ácido-básico e função cardíaca. Exames físico, químico e citológico da urina e líquidos corporais.
Automação em bioquímica clínica. Erros inatos do metabolismo. Hormônios e suas funções metabólicas. Correlações
de resultados de exames bioquímicos com a fisiopatologia. Microbiologia clínica: métodos e técnicas de isolamento e
identificação de microrganismos. Técnicas e práticas laboratoriais para o diagnóstico microbiológico das sindromes
infecciosas; Principais doenças infecciosas de interesse clínico causadas por bactérias, fungos e vírus. Testes de
sensibilidade aos antimicrobianos. Princípios de destruição térmica de microrganismos, desinfetantes e antissépticos;
Esterilização química e física. Mecanismos de defesa específicos e inespecíficos na espécie humana. Reações
antígeno anticorpo. Estudo do tipo de reação, fundamentos do método e desenvolvimento prático dos ensaios de
imunodiagnóstico. Avaliação das respostas imunes humoral e celular por métodos de imunodiagnóstico e de funções
celulares. Técnicas laboratoriais de imunohematologia. Marcadores Tumorais. Metodologia geral de laboratório para o
estudo hematológico. Anemias. Hemoglobinopatias. Hemostasia e coagulação; Patologia dos leucócitos. Neoplasias
hematológicas, leucemias ou leucoses. Interpretação clínica do hemograma. Biossegurança laboratorial. Controle de
qualidade em laboratório de análises clínicas. Gerenciamento da qualidade, calibração de vidrarias e equipamentos.
Desenvolvimento de procedimento operacional padrão em análises clínicas.
CARGO 404: DENTISTA
Conhecimentos específicos: Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil.
Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. Saúde Pública: organização dos Serviços de Saúde no Brasil SUS: legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de
vigilância epidemiológica e sanitária. PSF - Programa Saúde Família (objetivos, funções e atribuições). Biogênese das
dentições. Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene bucal, radiologia, semiologia
bucal, exames complementares. Materiais restauradores: amálgama, resinas compostas, sistemas adesivos, cimentos
de ionômero de vidro. Materiais protetores do complexo dentino-pulpar. Métodos preventivos: educação em saúde,
tratamento restaurador atraumático, adequação do meio, selantes, restaurações preventivas, uso de fluoretos em
Odontologia. Cariologia: características clínicas das lesões de cárie, prevenção, tratamento, prevalência e incidência,
microrganismos cariogênicos, diagnóstico da atividade de cárie. Inter-relação dentística – periodontia. Controle químico
e mecânico do biofilme dentário. Periodontia: gengivite e periodontite – diagnóstico, prevenção e tratamento não
cirúrgico. Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e ulotomia, frenectomia. Odontopediatria: promoção de saúde
bucal em bebês e crianças, educação em saúde, cariologia, uso de fluoretos e outros métodos preventivos (selantes,
ART), materiais dentários em Odontopediatria, radiologia em Odontopediatria (técnicas Randall, Mankopf, bite-wing,
Clark). Urgências em Odontologia: traumatismos na dentadura decídua e permanente; urgências endodônticas e
periodontais. Atendimento de pacientes com necessidades especiais. Farmacologia e terapêutica em Odontologia:
analgésicos, anti-inflamatórios, antimicrobianos, sedativos, interações medicamentosas. Anestesiologia: indicações e
contra-indicações dos anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, doses.
CARGO 405 - ENFERMEIRO
Conhecimentos específicos: S U S. Legislação e Portarias. Modelos de Atenção a Saúde. Prevenção e Promoção a
Saúde. Estratégia do Programa Saúde da Família. A enfermagem e o cuidado na saúde da família. Processo saúde
doença das famílias e do coletivo. SIAB como instrumento de trabalho da equipe no Programa Saúde a Família: a
especificação do enfermeiro. A visita domiciliar no contexto do Programa Saúde da Família. Fases do planejamento,
organização e controle do serviço de enfermagem. Planejamento estratégico como instrumento de gestão e assistência.
Promoção da saúde e segurança no trabalho. Saúde da Criança: Ações de enfermagem na promoção da Saúde infantil.
Parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil nas diferentes faixas etárias. SISVAN. RN de risco e de crianç as
de baixo peso. Condutas de enfermagem em pediatria. Aleitamento materno. Transtornos comuns da infância.
Assistência de enfermagem à criança com diarreia aguda e desidratação. Transtornos mais comuns na infância. Saúde
da Mulher: Sistematização da assistência de enfermagem no pré–natal. Distúrbios ginecológicos da puberdade até o
climatério. Sexualidade da mulher e auto-cuidado. Saúde da Mulher no curso da vida. Temas relacionados à saúde do
Adulto e do Idoso: Educação para o auto–cuidado. Cuidados de Enfermagem no atendimento das necessidades
básicas do cliente /paciente. Ações que visam à prevenção, tratamento e controle de doenças infecto contagiosas e/ou
crônicas. Necessidades nutricionais nos diferentes períodos da vida. Tratamento de feridas. O processo de
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envelhecimento nos aspectos fisiológicos, sociais e patológicos. Temas relacionados à Vigilância epidemiológica: A
prevenção e o controle das doenças transmissíveis no PSF. Atuação da equipe na Vigilância epidemiológica. Perfil
epidemiológico da comunidade. Aspectos gerais das imunizações. Temas relacionados à Saúde Mental: Saúde Mental
no PSF. Reconhecer as categorias de transtornos mentais e de comportamento. História das Políticas de Saúde no
Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde
Coletiva (Pública). Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família; Sistema de Informação em Saúde.
CARGO 406: ENGENHEIRO CIVIL
Conhecimentos específicos: Conhecimento e procedimentos de construção de estradas de rodagem, vias públicas,
obras de abastecimento de água, drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural, processos de aprovação de
projetos, qualidade e segurança de obras, vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos e laudos técnicos, normas e
documentação técnica, processos licitatórios de obras e serviços de engenharia, infração a normas e posturas
municipais, desmembramentos, loteamentos, abertura de ruas; noções de estruturas, saneamento e meio ambiente
(redes de esgoto, estação de tratamento de esgoto, lagoas de estabilização, abastecimento de água, limpeza urbana acondicionamento, coleta, transporte, destinação final do lixo), poluição do meio ambiente, arquitetura e urbanismo,
geologia e geotécnica, materiais de construção, técnicas de construção, organização de canteiro de obras, solos.
Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras. Patologia na Construção Civil. Lei nº.1.850/2010 Disciplina a Lei do Plano Diretor do Município de Prudentópolis e dá outras providências. LEI Nº 1.851/2010 - Dispõe
sobre o Sistema Viário Básico do Município de Prudentópolis e dá outras providências. LEI Nº 1.852/2010 - Dispõe
sobre o Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária do município de Prudentópolis e dá outras providências. LEI
Nº 1.853/2010 - Estabelece o parcelamento, a edificação e a utilização compulsória, a progressividade no tempo do
Imposto Predial e Territorial Urbano em consonância com a Lei do Plano Diretor, e dá outras providências. LEI Nº
1.859/2010 - Regulamenta o exercício do Direito de Preempção pelo Poder Público Municipal de Prudentópolis e dá
outras providências. LEI Nº 1.860/2010 - Institui o Código de Obras do município de Prudentópolis e dá outras
providências. LEI Nº 1.931 Altera e define o perímetro urbano das localidades que menciona e determina outras
providências”. LEI Nº 1.932 - “Altera o perímetro urbano da localidade que menciona e determina outras providências”.
LEI Nº 1.956 - Dispõe sobre o Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo do Município de Prudentópolis e dá outras
providências. Lei 1.861/2010 - Código de Posturas e suas alterações 1.898/2011, 1.905/2011, 1.991/2012, 2.019/2013,
2.062/2013, 2.055/2013. Lei 1850 de 2010- Plano diretor do município.
CARGO 407: FISIOTERAPEUTA
Conhecimentos específicos: Conhecimento e procedimentos de prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas,
avaliação e diagnóstico fisioterápicos, promoção da saúde e qualidade de vida, fiscalização de locais e processos de
trabalho, visitas domiciliares e hospitalares, capacitação na área de saúde do trabalhador, atenção básica em saúde do
trabalhador, vigilância em saúde do trabalhador, pareceres, informes técnicos e relatórios; noções de cinesiologia e
biomecânica, propedêutica fisioterapêutica. Processos terápicos (hidroterapia, massoterapia, eletrotermofototerapia.),
órteses e próteses, anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia, tratamento fisioterapêutico nas lesões
desportivas. Prevenção de lesões desportivas. Procedimentos fisioterápicos (neurológicos e neuropediátricos,
ortopédicos e traumatológicos, cardiológicos, pneumológicos, ginecológicos e obstétricos), geriatria. Tratamentos,
reabilitação e orientações à indivíduos com Síndromes, Paralisia Cerebral, bem como portadores de sequelas relativos
à doenças cardiovasculares, vasculares cerebrais entre outras.

CARGO 408: 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 409: INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Conhecimentos específicos: Regras básicas de desportos coletivos e individuais. Fundamentos aplicados nos
desportos coletivos e individuais. Sistemas táticos ofensivos e defensivos. Fundamentos e princípios da administração,
aplicados à Educação Física, Esporte e Lazer. Organizações de competições esportivas e eventos de Lazer. Sistemas
de disputas em competições esportivas. Terminologia aplicada ao Lazer e à recreação, necessários para sua
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compreensão, tais como: ludicidade, jogo, esporte, brincadeira, tempo-espaço. A ludicidade através das várias
dimensões do conhecimento, filosófica, histórica, sociológica e psicológica. Equipamentos de Lazer: políticas públicas
de Lazer para os órgãos municipais. Alterações morfológicas e funcionais induzidas através do treinamento físico.
Métodos de treinamentos para aquisição da aptidão física e motora. Métodos de alteração da performance física.
CARGO 410: MÉDICO ANESTESIOLOGISTA
Conhecimentos específicos: Ética médica, responsabilidade profissional e bioética. Fisiologia e anatomia do sistema
nervoso. Fisiologia, anatomia e farmacologia do sistema nervoso autônomo. Farmacologia geral. Farmacologia do
sistema nervoso central. Anatomia e fisiologia cardiocirculatória e renal. Farmacologia cardiocircularória e renal.
Anatomia, fisiologia e farmacologia respiratória. Bloqueio neuro-muscular e transmissão. Anestesia local. Anestesia
geral inalatória. Anestesia venosa. Monitorização. Equilíbrio hidro-eletrolítico e reposição volêmica. Equilíbrio
ácido-base. Parada cardiorespiratória e reanimação. Dor. Avaliação pré-anestésica e recuperação. Transfusão
sanguínea. Bloqueios espinhais. Anestesia na criança e no idoso. Anestesia cardio-torácica e vascular. Anestesia e m
neurocirurgia. Bloqueios periféricos. Anestesia para otorrinolaringologia, oftalmologia e bucomaxilofacial. Anestesia em
obstetrícia. Anestesia para cirurgia abdominal. Anestesia em ortopedia, no queimado e em cirurgia plástica. Anestesia
ambulatorial e para procedimentos diagnósticos. Anestesia no cardiopata, no pneumopata e no renal crônico. Em
situações de urgência. Choque. Assistência respiratória.
CARGO 411: MÉDICO CLÍNICO GERAL
Conhecimentos específicos: Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de saúde preventivo. Cuidados com
a dieta. A atividade física. O tabagismo e abuso do álcool. Princípios de terapia farmacológica. Radiologia do coração.
Princípios de eletrocardiograma. Conduta na insuficiência cardíaca. Abordagem clínica das arritmias cardíacas
supraventriculares. Hipertensão arterial sistêmica. Abordagem clínica da cardiopatia isquêmica. Asma brônquica.
Pneumonias comunitárias. Cálculos renais. Uropatia obstrutiva. Cistite e pielonefrite. Gastrite. Úlcera péptica. Distúrbios
gastrintestinais funcionais: síndrome do cólon irritável. Dispepsia sem úlcera e dor torácica não-cardíaca. Abordagem do
paciente com diarreia. Doença intestinal inflamatória. Neoplasias do estômago e do intestino grosso. Pancreatite. Hepatites
virais. Cirrose hepática. Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares. Abordagem das anemias. Leucopenia e leucocitose.
Abordagem do paciente com linfadenopatia e esplenomegalia. Abordagem do paciente com sangramento e trombose.
Prevenção de câncer. Marcadores tumorais. Síndromes paraneoplásicas. Avaliação nutricional. Obesidade. Dislipidemia.
Diabete melito. Hipoglicemia. Hipo e hipertireoidismo. Rinite alérgica. Anafilaxia. Alergia a picadas de insetos. Alergia
medicamentosa. Reações adversas às drogas e aos alimentos. Artrite reumatóide. Gota e metabolismo do ácido úrico. O
ombro doloroso. Espondiloartropatias. Dorsalgia e cervicoalgias. Doenças do disco intervertebral. Abordagem clínica do
paciente febril. Tuberculose. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome de Imunodeficiência Adquirida.Gripe e
resfriado. Abordagem clínica das orofaringites agudas. Princípios da prevenção vacinal. Parasitoses intestinais. Princípios da
antibioticoterapia.Síncope e cefaléias. Acidentes com animais peçonhentos. Interpretação dos distúrbios hidroeletrolíticos e
ácido-básicos.
CARGO 412: MÉDICO GENERALISTA
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 Epid emiologia:
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
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renal: infecções do trato urinário, GNDA e GNC; Aparelho respiratório: pneumonia, bronco pneumonia e DPOC.
CARGO 413: MÉDICO GINECOLOGISTA
Conhecimentos específicos: Saúde Comunitária, Análise previdenciária, Saúde da família, Medicina preventiva,
Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Repercussões da gravidez sobre o organismo, sistêmicas e do
aparelho genital. Assistência pré-natal e puerpério. Propedêutica da gravidez. Planejamento familiar. Doenças
intercorrentes no ciclo grávido puerperal. Doença hemolítica perinatal. Gravidez na adolescência. Doença hipertensiva
específica da gravidez: pré-eclampsia e eclampsia.Vulvovaginites.Endometriose, doença inflamatória pélvica. Infecção
geniturinária. Oncologia ginecológica, neoplasias benignas e malignas, propedêutica e tratamento. Síndrome do
climatério e menopausa. Doenças benignas e malignas da mama. Sangramento genital anormal, hemorragia uterina
disfuncional. Doenças sexualmente transmissíveis, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Abortamento. Gravidez
ectópica. Placenta prévia e descolamento prematuro de placenta. Sexualidade humana, disfunção sexual e violência
sexual. Endoscopia Ginecológica (Videoisteroscopia e Videolaparoscopia). Incontinência urinária e prolapsos e
distúrbios do assoalho pélvico. Anatomia da pelve feminina e embriologia. Cirurgias ginecológicas, avaliações
pré-operatórias e tratamento pós-operatório. Dor pélvica e dismenorreia. Gestação de alto risco. Parto conceitos,
contratilidade uterina, mecanismo, estudo clínico e assistência.
CARGO 414: MÉDICO ORTOPEDISTA
Conhecimentos específicos: Saúde Comunitária, Análise previdenciária, Saúde da família, Medicina preventiva,
Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Sistema músculo-esquelético. Estrutura do tecido ósseo.
Crescimento e desenvolvimento. Calcificação, ossificação e remodelagem. Estrutura do tecido cartilaginoso.
Organização, crescimento e transplante. Tecido muscular: organização, fisiologia e alteração inflamatória.
Deformidades congênitas e adquiridas. Pé torto congênito. Displasia do desenvolvimento do quadril. Luxação congênita
do joelho. Pseudoartrose congênita tíbia. Talus vertical. Aplasia congênita/displasia dos ossos longos. Polidactilia e
sindactilia. Escoliose. Infecções e alterações inflamatórias osteoarticulares. Artritepiogenica, osteomielite aguda e
crônica. Tuberculose óssea; infecção da coluna vertebral. Sinovites. Artrite reumatóide. Tumores ósseos e lesões
pseudotumorais. Osteocondroses. Alterações degenerativas osteoarticulares. Doenças osteometabólicas na prática
ortopédica. Tratamento do paciente politraumatizado. Fraturas e luxações da articulação do quadril e da coluna
cervico-toraco‐lombar. Fraturas, luxações, lesões capsuloligamentares e epifisárias do membro superior e inferior em
adultos e crianças. 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 415: MÉDICO PEDIATRA
Conhecimentos específicos: 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.
Acidentes: Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. Primeiros Socorros no
Paciente Politraumatizado. Acidentes por animais peçonhentos. Meningites virais e bacterianas. Legislação Específica
do SUS, como a Lei 8.080/90 a Lei 8.142/90, a Lei Complementar 141/2012 e demais leis relativas à Saúde Pública.
CARGO 416: MÉDICO PLANTONISTA
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:
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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 417: MÉDICO PSIQUIATRA
Conhecimentos específicos: Saúde Comunitária, Análise previdenciária, Saúde da família, Medicina preventiva,
Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Delirium, demência, transtornos amnésticos e outros transtornos
cognitivos; Transtornos por uso de susbstâncias psicoativas; Esquizofrenia; Outros transtornos psicóticos: esquizoafetivo,
esquizofreniforme, psicótico breve, delirante persistente e delirante induzido; Síndromes psiquiátricas do puerpério;
Transtornos do humor; Transtorno obsessivo‐compulsivo e transtornos de hábitos e impulsos; Transtornos fóbicos‐ansiosos:
fobia específica, social e agorafobia; Outros transtornos de ansiedade: pânico e ansiedade generalizada; Transtornos
alimentares; Transtornos do sono; Transtornos de adaptação e transtorno de estresse pós‐traumático; Transtornos
somatoformes; Transtornos dissociativos; Transtornos da identidade; Transtornos da personalidade; Transtornos factícios,
simulação, não adesão ao tratamento; Retardo mental; Transtornos do desenvolvimento psicológico; Transtornos
comportamentais e emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou adolescência; Transtornos psiquiátricos
relacionados ao envelhecimento; Interconsulta psiquiátrica; Emergências psiquiátricas; Psicoterapia; Psicofarmacoterapia;
Eletroconvulsoterapia; Reabilitação em psiquiatria; Psiquiatria forense; Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos;
Classificação em psiquiatria.
CARGO 418: 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 419: 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 420: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Conhecimentos específicos: Educação Física e sociedade; fundamentos didático-pedagógicos da educação física;
atividade física e saúde; crescimento e desenvolvimento; aspectos da aprendizagem motora; aspectos sócio-históricos
da educação física; política educacional e educação física; cultura e educação física; aspectos da competição e
cooperação no cenário escolar. Educação Física e os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica.
Educação Física na Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Educação Física como componente curricular na
Educação Básica. Objetivos. Características. Conteúdos. Educação Física e suas Abordagens: intenção, fundamentos,
objetos de estudo e função na educação física escolar. Planejamento e Avaliação em Educação Física Escolar. Esporte
Escolar: O processo de Ensino-Aprendizagem-Treinamento Esportivo no contexto escolar.
CARGO 421: PSICÓLOGO
Conhecimentos específicos: Conhecimento e procedimentos de coleta, tratamento, análise de dados e informações,
atividades psicossociais, psicodiagnóstico, psicoterapia individual e psicoterapia em grupo, atividades
psicoterapêuticas, oficinas terapêuticas e integração com a comunidade, assistência ao usuário em clínicas, hospitais,
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ambulatórios, unidades de saúde e em domicílio, transtornos mentais severos e persistentes, uso abusivo de álcool e
outras drogas, pacientes egressos de internações psiquiátricas, pacientes atendidos nos CAPS, tentativas de suicídio,
situações de violência familiar, pareceres, informes técnicos e relatórios; noções de processos psicológicos e seus
fundamentos, métodos e técnicas de avaliação psicológica no contexto clínico, técnicas das terapias cognitivas e
comportamentais, técnicas e recursos psicodramáticos, abordagens sistêmicas. Legislação quanto ao SUS (NOB\SUS)
Lei da Reforma Psiquiátrica, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso e Código de Ética do profissional
de Psicologia.
CARGO 422: 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.
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