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ANEXO III
EDITAL Nº 002/2016
Concurso Público
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
DISCIPLINAS COMUNS A TODOS OS CARGOS
Língua Portuguesa: Interpretação de texto; Sentido das palavras. Sinônimo e Antônimos; Tipologia e
gêneros textuais; Figuras de Linguagem; Acentuação gráfica; Crase; Ortografia (NOVO ACORDO
ORTOGRAFICO BRASILEIRO); Pontuação; Estrutura das palavras; Classes gramaticais; Flexão verbal e
nominal; Pronomes; Empregos de tempos e modos verbais; Concordância nominal e verbal; Termos da
oração; Tipos de Oração; Classificação de orações. Período Composto – Coordenação e Subordinação;
Funções do “que” e do “se”; gêneros textuais e novas perspectivas de ensino.
Conhecimentos Gerais e Regionais/Atualidades: Tópicos atuais e relevantes de cultura geral em
diversas áreas (sociedade, política, economia, saúde, educação, segurança, artes, desenvolvimento
sustentável) e suas relações com a vida do cidadão comum e com a história da humanidade.
Conhecimentos Gerais do Município: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política e ecológica
e suas vinculações histórico geográfico História, Evolução Econômica e Política e Aspectos Culturais do
Município.
Leis Específicas Municipais; Lei Orgânica Municipal; Lei que estabelece o regime jurídico dos
funcionários públicos do Poder Executivo do Município.
CONTEÚDOS COMUNS AOS CARGOS DE SAÚDE
Assistente Social / Cirurgião Dentista/Enfermeiro / Médicos / Nutricionista / Psicólogo
Saúde Pública, Políticas de Saúde no Brasil, Evolução Histórica do Sistema Único de Saúde (SUS),
Princípios do SUS, Política de Saúde e Organização dos Serviços. Legislação Básica do SUS (Constituição
Federal /88, Seção II - Da Saúde, Lei Federal nº. 8.080, de 19/09/1990 e Lei Federal nº. 8.142 de
26/12/1990). NOB/96 e NOAS 01 e 02), Política Nacional de Atenção Básica à Saúde - Portaria 648
GM/MS nº 648, de 28 de março de 2006, Núcleos de Apoio à Saúde da Família- Portaria GM 154/2008.
BRASIL, Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, Da Saúde.
Pacto de Gestão - Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, política Nacional de Atenção Básica,
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização. Regionalização da assistência à
saúde: Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS 01/2002 (Portaria MS/GM n.º 373, de 27
de fevereiro de 2002, e regulamentação complementar). Indicadores de Saúde, Sistema de vigilância
epidemiológica, Endemias e epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento, Modelo
Assistencial, Planejamento e programação local de saúde, Decreto Federal nº. 1232/1994 - Dispõe
sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde
para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências. Portaria
GM/MS 399/2006 – Divulga o Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes
Operacionais do Referido Pacto. Portaria GM/MS nº. 699/2006 - Regulamenta as Diretrizes
Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão. Portaria GM/MS nº. 372/2007 - Altera a Portaria
699/GM, que Regulamenta as Diretrizes dos Pactos pela Vida e de Gestão. Portaria GM/MS nº.
3085/2006 - Regulamenta o Sistema de Planejamento do SUS. Portaria GM/MS nº. 1101/2002 Estabelece os parâmetros de cobertura assistencial no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
Portaria GM/MS nº. 3916/1998 - Aprova a Política Nacional de Medicamentos. Modelos de Atenção em
Saúde, Financiamento e Controle Social e Política Nacional de Humanização.
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NÍVEL SUPERIOR
TEMAS DE EDUCAÇÃO – COMUNS A TODOS AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO
História da Educação: interdições e tensões ontem e hoje. Ética e cidadania. Sociologia da Educação; a
democratização da escola; educação e sociedade. Função social da escola. A LDB da Educação
Brasileira. (Lei 9.394/96), As Diretrizes e Bases da Educação Nacional: a educação básica e sua
organização em sistemas, etapas, níveis e modalidades, (Lei No. 9.394/96 - a análise do seu significado
para a educação brasileira); Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; Os Parâmetros Curriculares
Nacionais; Planejamento Didático; O Projeto Político Pedagógico (caracterização, elaboração e
execução); O trabalho escolar e o processo educacional: o desenvolvimento da aprendizagem enquanto
instrumento de inclusão; A organização curricular compromissada com a aquisição de competências e
habilidades; Currículo escolar; A interdisciplinaridade e contextualização dos currículos; Os processos
de avaliação da aprendizagem; Leitura, escrita e processos de aprendizagem na alfabetização.
Diferentes concepções de alfabetização; Relação entre alfabetização e letramento; Avaliação de planos,
programas e projetos; Políticas Educacionais; Decreto 6.094, de 24 de abril de 2007 – Plano de Metas
Compromisso Todos pela Educação. O Plano de Ações Articuladas. Avaliação da aprendizagem. Didática
e trabalho pedagógico. Perspectivas metodológicas. Planejamento e gestão educacional. Psicologia do
desenvolvimento e da aprendizagem. Teorias da aprendizagem. Elementos da Prática Pedagógica;
Teorias do Conhecimento em suas diferentes abordagens e concepções pedagógicas.
Interdisciplinaridade e temas transversais. Projeto Político-pedagógico. O ser educador, a pessoa do
professor na Educação. Competências e habilidades. Gestão do processo de Ensino e aprendizagem e a
utilização dos indicadores educacionais (IDEB, SAEB, Prova Brasil, ENEM, PAS) e sociais na construção
de ações de melhoria da aprendizagem. Avaliação escolar. Sucesso e fracasso Escolares. Aspectos
relacionados ao professor, ao aluno e as práticas pedagógicas.
Pedagogia de Projetos.
ANALISTA AMBIENTAL
Conhecimentos Específicos:
Legislação Ambiental:
A estrutura dos Sistemas Ambientais: Sistema Nacional do Meio Ambiente, Sistema Estadual do Meio
Ambiente do estado da Bahia, Leis do Sistema Municipal do Meio Ambiente, A regulamentação das
atividades antrópicas à luz da legislação ambiental vigente. Os recursos água, solo e ar e as legislações
ambientais pertinentes. Política Nacional do Meio Ambiente (atualizada). Lei nº 12.651/2012 - Novo
Código Florestal (atualizada). Lei nº 9.433/97 - Política Nacional de Recursos Hídricos (atualizada). Lei nº
12.305/10 - Política Nacional de Resíduos Sólidos (atualizada). Lei nº 9.795/99 - Política Nacional de
Educação Ambiental (Atualizada). Lei nº 9.605/98 - Crimes Ambientais (atualizada). Lei nº 9.985/00 Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (atualizada). Lei Complementar nº
140/2011.
Conhecimentos Específicos:
Ciências do Ambiente - Ecologia, Hidráulica, Hidrologia, Manejo de Bacias Hidrográficas, Química
Ambiental, Ciências do Solo, Pedologia e Conservação do Solo, Manejo de Unidades de Conservação,
Manejo da Flora e Fauna, Prevenção e Controle de Incêndios Florestais, Recuperação de Áreas
Degradadas Produção de Sementes e Mudas, Agrossilviculturais, Florestamento e Reflorestamento,
Espécies com Restrições de Corte e Regeneração das Florestas. Manejo Florestal, Sistemas e Métodos
Silviculturais, Dinâmica e Estrutura de Ecossistemas, Energia da Biomassa. Preservação da Qualidade da
Água, do Ar e do Solo - Qualidade Ambiental, Controle da Poluição Ambiental, Avaliação de Impactos
Ambientais. Gerenciamento de Recursos Hídricos - Avaliação e Proposição de Planos, Programas e
Projetos de Saneamento Básico, Liminologia e Recuperação de Ambientes Aquáticos, Redes de
Distribuição e Coleta de Água e Esgoto; Gestão de Resíduos - Tratamento de Resíduos Sólidos,
Mitigação e Recuperação de Áreas Impactada, Tratamento de água e água residuárias. Avaliação de
Fontes de Energia e do Potencial Energético de uma Região (meio urbano e rural). Gestão Ambiental -
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Direito, Legislação e Licenciamento Ambiental, Educação Ambiental, Geoprocessamento, Urbanismo,
Noções Básicas de Levantamento e Avaliação de Propriedades Rurais. Epidemiologia e Saúde Pública.
Ciências Biológicas aplicadas ao manejo/gestão do Meio Ambiente.
ANALISTA CONTÁBIL
Conhecimentos Específicos:
Património; Ativo Passivo; Balanço Patrimonial; Demonstrativo de Resultados; Contas contábeis;
Apuração de Resultados; Princípios Contábeis; Método das Partidas Dobradas; Livros Contábeis;
Balancete de Verificação; Contas Patrimoniais s; Estoques; Método s de Custo s; Operações com
Mercadorias (Imposto s); Depreciação; Fluxo de Caixa; Análise das demonstrações financeiras.
Matemática Financeira: Juros Simples e Compostos. Desconto Simples e Composto. Sistemas de
amortização: sistema de amortização progressiva – SAP (Sistema Francês, Tabela Price), Sistema de
amortização constante – SAC e Sistema de amortização misto – SAM. Contabilidade Geral: Princípios
Fundamentais de Contabilidade; Métodos de controle de Estoques (PEPS, UEPS e Média Ponderada);
Equação básica patrimonial; Contas patrimoniais; Atos e fatos administrativos: conceitos, fatos
permutativos, modificadores e mistos; Os lançamentos contábeis; O regime de caixa e o de
competência; Amortização, depreciação e exaustão; A elaboração das demonstrações contábeis;
Balanço Patrimonial e as suas notas explicativas; A apuração do resultado e a Demonstração do
Resultado do Exercício; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstração das Origens
e Aplicações de Recursos; A Demonstração de Fluxo de Caixa.
Contabilidade de Custos: Diferenciação de custos e despesas.
Contabilidade Pública: Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público: Balanço orçamentário.
Balanço financeiro. Balanço patrimonial. Receita Pública: Estágios da Receita Pública. Receita
Orçamentária e Receita Extra Orçamentária. Dívida Ativa. Despesa Pública: Estágios da Despesa Pública.
Despesa Orçamentária, Despesa Extra Orçamentária. Restos a Pagar. Legislação: Lei Federal nº
4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 e atualizações. Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93.
Conhecimentos em Informática:
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel;
Internet e ferramentas Microsoft Office (versões 2007, 2010 e/ou 2013).
- Sistema Operacional Microsoft Windows:
- Configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle);
- Organização de pastas e arquivos;
- Operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear);
- Mapeamento de unidades de rede.
- Editor de Textos Microsoft Word:
- Criação, edição, formatação e impressão;
- Criação e manipulação de tabelas;
- Inserção e formatação de gráficos e figuras;
- Geração de mala direta.
- Planilha Eletrônica Microsoft Excel:
- Criação, edição, formatação e impressão;
- Utilização de fórmulas;
- Geração de gráficos;
- Classificação e organização de dados.
- Internet:
- Produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (e-mail);
- Infraestrutura.
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
Conhecimentos Específicos:
Possuir conhecimentos gerais em: Admissão de pessoal: Posse, nomeação e exoneração do servidor.
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Ato Administrativo: Conceito, requisitos, atributos, classificação, invalidação e revogação. Contratos
Administrativos: Ideia central sobre contrato, formalização e execução. Licitações: Modalidades Lei Nº.
8.666/1993 e suas alterações. Servidor Público: Direitos e deveres individuais e coletivos. Lei
Complementar Nº101/00 de 04/05/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal. Constituição da
República Federativa do Brasil, Lei Orgânica do Município. Estatuto dos Servidores Públicos do
Município. Decreto Federal nº 1.171 de 22 de junho de 1994 - Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal. Noções em arquivos. Noções de atendimento ao público e
telefone. Saber elaborar e digitar ofício, portarias, decretos, edital, memorando, atas, resolução,
comunicação interna, protocolo, cartas, circulares, tabelas, gráficos.
MATEMÁTICA:
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação e potenciação. Sistema
de numeração decimal e não decimal. Grandezas direta e inversamente proporcionais. Razão e
Proporção. Juros simples e compostos. Porcentagem. Equações, inequações e sistemas de equações de
1º e de 2º graus. Polinômios. Produtos notáveis. Relações métricas no triângulo retângulo. Fatoração.
Expressões numéricas. Funções: função do primeiro e do segundo grau, função exponencial e
logarítmica. Medidas de ângulos, tempo, comprimento, superfície e capacidade. Perímetro e área das
figuras planas. Volume dos sólidos: Cubo, prisma, paralelepípedo, pirâmide, cilindro, cone e esfera.
Equação algébrica. P. A. e P.G.
Conhecimentos em Informática:
Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel;
Internet e ferramentas Microsoft Office (versões 2007, 2010 e/ou 2013).
- Sistema Operacional Microsoft Windows:
- Configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle);
- Organização de pastas e arquivos;
- Operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear);
- Mapeamento de unidades de rede.
- Editor de Textos Microsoft Word:
- Criação, edição, formatação e impressão;
- Criação e manipulação de tabelas;
- Inserção e formatação de gráficos e figuras;
- Geração de mala direta.
- Planilha Eletrônica Microsoft Excel:
- Criação, edição, formatação e impressão;
- Utilização de fórmulas;
- Geração de gráficos;
- Classificação e organização de dados;
- Internet: Produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (e-mail); Infraestrutura.
ASSISTENTE SOCIAL - SAÚDE
Conhecimentos Específicos:
História e reconceituação do Serviço Social. O Serviço Social no Brasil. Fundamentos históricos, teóricos
e metodológicos do Serviço Social. Lei nº 8.742/1993 e alterações Trabalho e Serviço Social. O serviço
social no campo das políticas sociais: Política Nacional de Assistência Social –PNAS/2004; Gestão da
Política Nacional de Assistência Social na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
Norma Operacional Básica –; Benefício de prestação continuada e do beneficiário – Decreto nº
6.214/2007; Lei nº 10.741/2003 e alterações Lei nº 8.069/1990 e alterações.
descentralização, municipalização e políticas setoriais; intersetorialidade - em especial entre as políticas
de assistência social e da criança e do adolescente. Compromisso ético-político e intervenção do
assistente social na defesa e garantia de direitos da população em situação de vulnerabilidade social,
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criança e adolescente, mulher, em especial a família. O processo de trabalho do serviço social: aspectos
metodológicos e ético-políticos; atribuições da profissão, dimensões da competência profissional planejamento, execução, avaliação, produção de conhecimento e assessoria; dimensão pedagógica,
elaboração de estudos sociais, laudos e pareceres; interdisciplinaridade. Fundamentos do Serviço Social
e rebatimentos na prática profissional: mediação e instrumentalidade do serviço social. Conselhos
Municipais de Saúde e Movimentos Sociais: Constituição Federal; Programa Saúde da Família.
Desenvolvimento local: concepção de território, participação no poder local, planejamento
participativo, plano diretor, questões sociais urbanas e rurais. Família: As novas modalidades de família,
metodologias de abordagem familiar.
Código de Ética Profissional dos (as) Assistentes Sociais. Resolução CFESS nº 273 de 13 de março de
1993, e alterações.
Estatuto da Criança e do Adolescente.
CONTEÚDOS COMUNS AOS CARGOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTENTE SOCIAL
CONHECIMENTOS DE LEGISLAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL:
Lei Orgânica da Assistência Social – Lei nº 8.742/1993 e alterações; Definições e Objetivos; Princípios e
diretrizes; Organização e gestão; Benefícios, Serviços, Programas e Projetos de Assistência Social;
Financiamento da Assistência Social; Política Nacional de Assistência Social –PNAS/2004; Análise
situacional; Política Pública de Assistência Social; Gestão da Política Nacional de Assistência Social na
perspectiva do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Norma Operacional Básica –
NOB/SUAS/2012; Justificativa da Norma Operacional Básica do SUAS; Tipos e níveis de gestão do
Sistema Único de Assistência Social – SUAS; Instrumentos de gestão; Instâncias de articulação,
pactuação e deliberação;
Financiamento;
Regras de transição; Tipificação dos Serviços
Socioassistenciais; Benefício de prestação continuada e do beneficiário – Decreto nº 6.214/2007 e
alterações; Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/2003 e alterações; Disposições preliminares; Direitos
Fundamentais; Medidas de Proteção; Política de Atendimento ao Idoso; Acesso à Justiça e alterações;
Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/1990 e alterações; Disposições preliminares;
Direitos fundamentais; Prevenção; Parte especial; Política de atendimento; Medidas de proteção;
Medidas pertinentes aos pais ou responsável; Conselho Tutelar; Acesso à Justiça; Crimes e Infrações
Administrativas ; Estatuto da pessoa com deficiência.
ASSISTENTE SOCIAL / SETRADES
Conhecimentos Específicos:
Serviço Social como profissão; Dimensão histórica e teórico-metodológica; Concepção, gênese e
institucionalização do Serviço Social no mundo e no Brasil; Significado social da profissão; O(a)
assistente social na divisão sociotécnica do trabalho; O movimento de reconceituação na América
Latina, em particular no Brasil; A renovação profissional: vertente modernizadora, a vertente da
reatualização do conservadorismo e a vertente da intenção de ruptura; Análise crítica das influências
teórico-metodológicas e as formas de intervenção construídas pela profissão em seus distintos
contextos históricos; Questão social e suas manifestações na contemporaneidade; O Serviço Social na
contemporaneidade; Movimentos sociais contemporâneos; Regulamentação do exercício profissional
– Lei n° 8.662/1993 e alterações; Dimensão técnico– operativa; Proposta de intervenção na área
social: planejamento, planos, programas, projetos e atividades de trabalho; Estratégias, instrumentos e
técnicas de intervenção: abordagem individual, técnica de entrevista, abordagem coletiva, trabalho
com grupos, em redes e com famílias, atuação na equipe multidisciplinar e profissional (relacionamento
e competências), visitas domiciliares e institucionais.
Pareceres, laudos e opiniões técnicos conjuntos entre Assistente Social e outros profissionais Resolução CFESS nº 557 de 15 de setembro de 2009. Dimensão ético-política; Código de Ética
Profissional dos(as) Assistentes Sociais. Resolução CFESS nº 273 de 13 de março de 1993, e alterações;
O projeto ético-político do Serviço Social e suas implicações no agir; Projeto profissional – rumos éticos

Página 5 de 28

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
Praça Juracy Magalhães Júnior S/N – Centro, Cipó- Bahia
CEP: 48.450-000
CNPJ: 13.808.936/0001-95 Tel.: (75) 3435-1023

e políticos do trabalho profissional na contemporaneidade. Os quadros e meios administrativos do
Estado; Mobilização, organização e participação social nos processos de gestão das instituições estatais:
conselhos de direitos, conferências e outros fóruns. Mecanismos legais e institucionais de ampliação,
diversificação e garantia de direitos individuais, coletivos e difusos; Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006 (cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher); Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 e atualizações; Título I – Dos Princípios Fundamentais; Título II
– Dos Direitos e Garantias Fundamentais; Título VIII Da Ordem Social; Capítulo I e II; Realidade Social
Brasileira; Lutas de classes; Desigualdades econômicas e sociais. Debate sobre as causas da
desigualdade brasileira. Multidimensionalidade da desigualdade e pobreza. Discriminação e pobreza;
Desenvolvimento urbano brasileiro: o crescimento das cidades e os desafios urbanos. Questão rural e
fundiária; Dinâmica e estrutura demográfica do Brasil; Mudança no perfil demográfico; Impactos das
mudanças demográficas nas políticas sociais.
AUDITOR FISCAL
Conhecimentos Específicos:
Auditoria: Noções gerais sobre auditoria: conceituação e objetivos; Distinção entre auditoria interna,
auditoria independente e perícia contábil; Procedimentos de auditoria; Papéis de trabalho; Matéria
evidencial; Normas de execução dos trabalhos de auditoria; Planejamento da auditoria; Relevância;
Risco de auditoria; Aplicação dos procedimentos de auditoria; Documentação de auditoria;
Continuidade normal dos negócios da entidade; Amostragem Estatística; Processamento eletrônico de
dados; Estimativas contábeis; Transações com partes relacionadas; Transações e eventos
subsequentes; Contingências; Parecer do auditor; Parecer sem ressalva; Parecer com ressalva; Parecer
adverso; Parecer com abstenção de opinião; Fraude. Erro; Presunção de omissão de receitas: ativos
ocultos ou fictícios, passivos ocultos ou fictícios, saldo credor na conta caixa, suprimentos não
comprovados, diferenças em levantamentos quantitativos por espécie, diferenças em levantamentos
econômicos ou financeiros, omissão do registro de pagamentos efetuados; Princípios fundamentais de
contabilidade: normas e pronunciamentos do Conselho Federal de Contabilidade - CFC (Resolução
750/93 e 774/94) e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (29/86).
Contabilidade: Contabilidade: Conceituação, objetivos, campo de atuação e usuários da informação
contábil; Princípios e normas contábeis brasileiras emanadas pelo CFC - Conselho Federal de
Contabilidade; Componentes do patrimônio: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. - Conceitos, forma de
avaliação e evidenciação; Escrituração contábil: Método das partidas dobradas; Contas patrimoniais e
de resultado; Lançamentos contábeis; Estornos; Livros contábeis obrigatórios e Documentação
contábil; Balanço patrimonial. Estrutura, forma de evidenciação, critérios de elaboração e principais
grupamentos; Ativo circulante - Estrutura, evidenciação, conceitos, formas e métodos de avaliação.
Tratamento contábil das provisões incidentes. Ativo realizável a longo prazo - Composição, classificação
das contas, critérios de avaliação, aderência aos princípios e normas contábeis e tratamento das
provisões; Patrimônio líquido: Itens componentes, evidenciação, métodos de avaliação, tratamento
contábil, classificação, formas de evidenciação, distribuição dos resultados, constituição e reversões de
reservas, ações em tesouraria, alterações e formação do capital social; Demonstração do resultado do
exercício: conteúdo e forma de apresentação. Apuração e procedimentos contábeis para a
identificação do resultado do exercício; Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados: conteúdo,
forma de preparação e forma de apresentação, destinação e distribuição do resultado de exercício;
Notas explicativas: Conteúdo, exigências legais de informações e forma de apresentação; Consolidação
das Demonstrações Contábeis: Conceitos e objetivos da consolidação, critérios, obrigatoriedade,
tratamento dos resultados não-realizados e das participações dos minoritários, procedimentos
contábeis para elaboração; Reorganização e reestruturação de empresas: Processos de incorporação,
fusão, cisão e extinção de empresas - Aspectos contábeis, fiscais e legais da reestruturação social.
Direito Constitucional: Constituição. Conceito. Classificação. Aplicabilidade e Interpretação das Normas
Constitucionais; Poder Constituinte. Conceito, Finalidade, Titularidade e Espécies. Reforma da
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Constituição. Cláusulas Pétreas; Autonomia dos Municípios; Supremacia da Constituição; 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, Coletivos, Sociais, Políticos e Nacionalidade; Da tributação e do orçamento; Da Ordem
Econômica e Financeira; Administração Pública: Princípios Constitucionais.
Direito Administrativo: Conceito de Direito Administrativo. Princípios Informativos do Direito
Administrativo. Administração Pública: conceito; órgãos e agentes públicos. A atividade administrativa.
Princípios básicos da Administração Pública e Informativos do regime jurídico-administrativo. Poderes
Administrativos. Atos Administrativos. Conceito, requisitos e atributos. Atos vinculados e Atos
discricionários. O Poder de Polícia. A invalidação dos atos administrativos: anulação e revogação. A
organização administrativa brasileira: Administração descentralizada. Fundação, Sociedade de
Economia Mista, Empresa Pública e Autarquia. Serviços Públicos: considerações gerais. Licitação:
conceito, finalidade, seus princípios. Anulação e revogação; modalidades. Contratos Administrativos:
considerações gerais. Domínio Público. A responsabilidade civil da Administração. A reparação do dano.
O controle administrativo, legislativo e judiciário. Mandato de Segurança e Ação Popular. Mandato de
Segurança Coletivo. Mandato de Injunção. Habeas data. Intervenção na propriedade e no domínio
econômico. Considerações gerais. Desapropriação. Limitações Administrativas. Servidores públicos.
Direito Tributário: Tributo, definição e espécies de tributos; Competência tributária; Sistema tributário
nacional: impostos dos municípios, participação dos municípios no produto da arrecadação dos
impostos da União e dos Estados; Legislação tributária: vigência, aplicação, interpretação e integração
da legislação tributária; Obrigação tributária: principal e acessória; Fato gerador; Sujeito da obrigação
tributária: sujeito ativo, sujeito passivo, contribuinte e responsável; Solidariedade, capacidade e
domicílio tributário; Responsabilidade tributária; Crédito tributário: lançamento, decadência e
prescrição; Suspensão, extinção e exclusão de crédito tributário; Garantias e privilégios do credito
tributário; Administração tributária: dívida ativa, certidão negativa; Processo administrativo e judicial
tributário: generalidades. Espécies. Recursos.
Direito Civil: Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro; Pessoa natural. Conceito, capacidade,
domicílio. Nascituro; Direitos da personalidade; Pessoas jurídicas. Espécies. Pessoas jurídicas de direito
público e privado. Associações, Fundações públicas e privadas. Domicílio; Bens. Conceito, classificação,
espécies. Bens imateriais. Bens públicos. Bens reciprocamente considerados. Fato jurídico. Negócio
jurídico, ato jurídico lícito e ato jurídico ilícito. Condições, termo e encargo. Defeitos dos negócios
jurídicos. Invalidade dos negócios jurídicos; Prescrição e decadência; Obrigações: conceito,
classificação, modalidades; Transmissão das obrigações; Efeitos, extinção e inadimplemento das
obrigações; Contratos. Disposições gerais. Contratos preliminares. Formação e extinção dos contratos.
Distrato. Vícios redibitórios. Evicção. Contratos aleatórios. Cláusula resolutiva. Exceção de contrato não
cumprido. Resolução por onerosidade excessiva; Espécies de contratos: compra e venda, troca,
contrato estimatório, doação, locação, empréstimo, prestação de serviço, empreitada, depósito,
mandato, comissão, agência e distribuição, corretagem, transporte, seguro, constituição de renda,
fiança, transação, compromisso; O Município como parte nas modalidades contratuais do direito
privado; Responsabilidade civil. Responsabilidade objetiva e subjetiva. Indenização. Dano material e
dano moral;. Títulos de crédito. Leis especiais; Preferências e privilégios creditórios. Desconsideração
da personalidade jurídica no direito civil, no direito tributário e no direito do consumidor; Posse.
Conceito, teorias. Aquisição, efeitos e perda; Propriedade: função social. Aquisição e perda da
propriedade imóvel; Direitos reais sobre coisas alheias. Superfície, servidões, usufruto, uso e habitação.
Direito do promitente comprador. Adjudicação compulsória.
Direito Empresarial: Direito de empresa. Empresário. Sociedade: não personificada e personificada.
Espécies;. Estabelecimento. Sociedades civis e empresárias; Responsabilidade dos sócios, diretores e
administradores; Falência; Lei das S/A.
Direito Penal: Dos crimes praticados por servidor público. Peculato. Peculato culposo. Concussão.
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Excesso de Exação. Corrupção passiva. Prevaricação. Crimes contra a ordem tributária. (Lei nº. 8137/90
e alterações).
CIRURGIÃO DENTISTA
Conhecimentos Específicos:
Controle e Prevenção da Cárie Dentária, Dieta, Flúor; cuidados iniciais e posteriores as Exodontais;
Hemorragias-Controle; Problemas periodontais a cargo do Clínico Geral; 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; 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; Controle de Doenças e Infecção no
Consultório Odontológico.
Código de Ética Profissional.
CORREGEDOR MUNICIPAL
Conhecimentos Específicos:
DIREITO CONSTITUCIONAL:
Constituição: conceito, classificação, objeto e elementos; Poder constituinte; Normas constitucionais:
classificação; Emenda Reforma e Revisão constitucionais; Emenda Constitucional nº 19: principais
inovações; Ação Declaratória de constitucionalidade; Ação Direta de Inconstitucionalidade; Controle de
constitucionalidade das leis: tipos e efeitos; Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos sociais;
Organização do Estado; Organização dos Poderes; Lei Orgânica do Município de Cipó: processo
Executivo, poder executivo, servidores públicos municipais, bens públicos; Repartição de competências
no Federalismo Brasileiro; Ministério Público.
DIREITO ADMINISTRATIVO:
Direito Administrativo; Conceito; Objeto e Fontes; Organização Administrativa; Competências;
Centralização e Descentralização; Estrutura Jurídica da Administração Pública no Brasil; Evolução
histórica; Administração Direta e Indireta; Regimes Jurídicos; Ato Administrativo; Conceito; Requisitos,
Elementos, Classificação, Espécies; Anulação, Revogação e Prescrição; Contrato Administrativo;
Conceito; Teoria do Fato do Príncipe e da Imprevisão; Licitação: modalidades, finalidades,
obrigatoriedade; Recursos administrativos e medidas judiciais; Servidor público; Regime Jurídico;
Provimento: cargos, empregos e função; Efetividade e Estabilidade; Vencimentos e Vantagens;
Responsabilidade civil, penal e administrativa; Regime Processo de Sindicância e Administrativo
Disciplinar; Penalidades; Responsabilidade Civil da Administração.
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DIREITO DO TRABALHO:
Conceito; Relação de Trabalho e Relação de Emprego; Contrato de Trabalho; Rescisão do contrato de
trabalho: justa causa; Remuneração e Salário; Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho; Estabilidade,
FGTS e Garantia de Emprego; Servidores públicos e regime celetista; Direito coletivo; Entidades
Sindicais e Organização; Negociação coletiva e greve no serviço público; Acordo coletivo; Convenção
coletiva; Arbitragem; Prescrição e Decadência.
DIREITO PROCESSUAL PENAL:
Arts. 155 a 350 da CPP; Flagrante; Tipos.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL:
Conceito; Princípios Gerais; Jurisdição e competência; Conceito; Foro Comum; Foros Especiais,
Prorrogação de Competência; Conexão; Continência; Prevenção; Ação; Conceito; Caracteres; Natureza
Jurídica; Condições; Classificação; Processo; Natureza Jurídica; Classificação; Relação Jurídica Processual
e Relação Jurídica Material; Processo e Procedimentos; Sujeitos; Litisconsórcio; Intervenção de
Terceiros; Substituição Processual; Atos Processuais; Classificação; Formas. Tempo e lugar; Prazos.
Vícios; Nulidades; Formas Procedimentais; Citação; Intimação; Procedimento Ordinário; Petição Inicial;
Cumulação de Pedidos; Alternatividade de Pedidos; Resposta do Réu; Reconsideração; Exceção;
Resposta do Réu. Revelia; Julgamento conforme o estado do Processo; Prova; Coisa julgada; Mandado
de Segurança; Ação popular; Ação Civil Pública.
LEGISLAÇAO ESPECÍFICA:
Lei Orgânica do Município de Cipó, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Plano de Carreira do
Dos Servidores em Geral, da Guarda Municipal, e do Magistério.
ENFERMEIRO
Conhecimentos Específicos:
Saúde Pública, Políticas de Saúde no Brasil, Evolução Histórica do Sistema Único de Saúde (SUS),
Princípios do SUS, Política de Saúde e Organização dos Serviços. Legislação Básica do SUS (Constituição
Federal /88, Seção II - Da Saúde, Lei Federal nº. 8.080, de 19/09/1990 e Lei Federal nº. 8.142 de
26/12/1990). Modelos de Atenção em Saúde, Financiamento e Controle Social. Ética e Legislação de
Enfermagem – Princípios Básicos de Ética Profissional e Deontologia de Enfermagem, Competências do
Enfermeiro segundo a Lei de Exercício Profissional.
Atenção a Saúde da mulher, do adulto, do idoso, da criança e do adolescente, Programa Nacional de
Imunização. Sistema de Vigilância a Saúde: epidemiológica, ambiental e sanitária (ANVISA). Vigilância
em Saúde Sanitária e Ambiental.
Fundamentação teórico-prática do cuidar: Sistematização da Assistência de Enfermagem, Consulta de
Enfermagem, Medidas de Biossegurança. Tratamento de feridas. Cálculo, preparo e administração de
medicamentos. Avaliação das condições de saúde individual e coletiva. Métodos e técnicas de
Avaliação clínica. Sinais Vitais, Identificação de Sinais e Sintomas por disfunção de órgãos e sistemas.
Exames Complementares. Assistência ao parto, puerpério e recém nascido. Assistência de Enfermagem
em situações de urgência e emergência: politraumatismo, parada cardiorrespiratória, estado de
choque, acidente vascular encefálico, estado de coma, infarto agudo do miocárdio e angina do peito,
edema agudo no pulmão, crise hipertensiva, queimaduras, hemorragia digestiva, intoxicação exógena,
cetoacidose diabética. Assistência de Enfermagem no pré, trans e pós-operatório, Central de Material
e Esterilização. Centro Cirúrgico. Prevenção e controle da infecção hospitalar. Procedimentos
relacionados ao atendimento e às necessidades de Higiene e conforto. Teorias administrativas
aplicadas á enfermagem. Política Nacional de Saúde Mental Alimentação. Eliminações. O processo
saúde-doença no cuidar da saúde individual e coletiva: Concepções teóricas sobre saúde-doença.
Promoção da Saúde. Prevenção de Doenças. Riscos e Agravos à Saúde e Reabilitação do cliente.
Doenças como Problemas de Saúde Pública. Doenças Emergentes, Historicidade, princípios, diretrizes e
financiamento. Informação, Comunicação e Educação. Programa de Humanização da Assistência ao
cliente. Processo de Trabalho em Saúde. Planejamento, organização e Gerência de Serviços de Saúde.
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Regulação, Controle e avaliação do Serviço de Saúde e de Enfermagem; Supervisão e Avaliação da
Qualidade da Assistência e do Serviço de Enfermagem. Administração de recursos materiais.
MÉDICO GENERALISTA
Conhecimentos Específicos:
Conhecimentos básicos de Clínica Médica: Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica,
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares; insuficiência cardíaca, insuficiência coronária,
arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses
venosas, hipertensão arterial, choques: pulmonares: insuficiência respiratória aguda e crônica, asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, trombo-embolismo pulmonar,
pneumopatia intestinal, neoplasias; doenças do sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica,
colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses
intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores de cólon; doenças
renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema
ácido base, nefrolitíase; infecções urinárias; metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses,
desnutrição, diabetes mellitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal;
hematológicos; anemias hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia,
púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão; doenças
reumatológicas; osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota lúpus eritematoso sistêmico, artrite
infecciosa, doenças do colágeno; doenças neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular
cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias; doenças psiquiátricas: alcoolismo,
abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão; doenças infecciosas e transmissíveis:
sarampo, varicela, rubéola, difteria, tétano, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leischmaniose, lepstopirose, tracoma,
estreptocóccias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; doenças
dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses,
infecções bacterianas; imunológicas: doenças do sono, edema angioneurótico, urticária, anafiloxia;
doenças ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama,
intercorrências no ciclo gravídico; noções de vigilância epidemiológica; hepatite B; fisiologia do
envelhecimento; neuropsicopatologias: demência, depressão, delirium; particularidades do sistema
cardiovascular no idoso. Preenchimento da declaração de óbito. Ética Médica.
MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA
Conhecimentos Específicos:
Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino; Fisiologia do ciclo menstrual; disfunções
menstruais; anomalias congênitas e intersexo; distúrbios do desenvolvimento puberal; climatério;
vulvovagites e cervicites ; doença inflamatória pélvica aguda e crônica. Doenças sexualmente
transmissíveis. Abdômen agudo em ginecologia. Endometriose; Distopias genitais; Distúrbios
urogenitais; Patologias benignas e malignas da mama; patologias benignas e malignas da vulva; vagina
útero e ovário; Interpretação de exames citológicos e diagnósticos da lesão precursora do câncer
cérvico uterino; Noções de rastreamento; estadiamento e tratamento do câncer da mama; Esterilidade
conjugal; planejamento familiar; Ética em ginecologia e obstetrícia; Anatomia e fisiologia da gestação;
Diagnóstico de gravidez e determinação da idade gestacional; Assistência pré-natal na gestação normal
e avaliação de alto risco obstétrico; Diagnóstico de malformações fetais; aborto, gravidez ectópica,
mola hidatiforme, corioncarcinoma: diagnóstico, fisiopatologia e tratamento; transmissões de infecções
maternas fetais. Doenças hipertensivas na gestação; Pré-eclampsia; diagnóstico, manejo e tratamento;
Diabetes mellitus da gestação; Cardiopatias; Doenças renais e outras condições clínicas na gestação;
HIV/AIDS na gestação; prevenção da transmissão vertical; Mecanismo do trabalho de parto; Assistência
ao parto e uso do partograma; Distócias; Indicações de césares e fórceps; Rotura prematura de
membranas; Indicações de analgesia e anestesia intraparto; Indicação de histerectomias puerperais;
Hemorragia de terceiro trimestre; Sofrimento fetal crônico e agudo; Prevenção da prematuridade;
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Condução e tratamento clínico e cirúrgico de emergências obstétricas.
Código de Ética Médica.
MÉDICO ORTOPEDISTA
Conhecimentos Específicos:
Histologia óssea; Princípios para tratamento de fraturas; Classificação das Fraturas; Tratamento
conservador das fraturas; Princípios de Fixação interna; Princípios de fixação externa; Cicatrização dos
ossos e articulações; Amputações traumáticas; Fraturas expostas; Fraturas Patológicas; Luxações e
subluxações; Infecções; Lesões vasculares e Síndrome compartimentai; Fraturas em crianças; Fraturas
de cintura escapular; Fraturas do úmero proximal; Fraturas da diáfise umeral. Fraturas distais do
úmero; Fraturas do cotovelo e antebraço proximal; Fraturas da diáfise do antebraço; Fraturas do punho
e mão Fraturas da coluna e Trauma raquimedular; Fraturas do anel pélvico; Fraturas do fêmur
proximal; Fraturas da diáfise e fêmur distai; Fraturas do planalto tibial. Fraturas da diáfise da tíbia;
Fraturas do pilão - 2109 25 tibial; Fraturas do tornozelo; Fraturas do pé. Código de Ética Médica.
MÉDICO PEDIATRA
Conhecimentos Específicos:
Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil; Crescimento e Desenvolvimento: desnutrição,
obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor; Imunizações: ativa e passiva;
Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses; Patologia do lactente
e da criança: Distúrbios cardio-circulatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa,
Insuficiência cardíaca, Reanimação cardiorrespiratória; 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, 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; Meningoencegalires 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;
Código de Ética Médica.
MÉDICO PLANTONISTA
Conhecimentos Específicos:
Conhecimentos básicos de Clínica Médica: Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica,
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares; insuficiência cardíaca, insuficiência coronária,
arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses
venosas, hipertensão arterial, choques: pulmonares: insuficiência respiratória aguda e crônica, asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, trombo-embolismo pulmonar,
pneumopatia intestinal, neoplasias; doenças do sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica,
colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses
intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores de cólon; doenças
renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema
ácido base, nefrolitíase; infecções urinárias; metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses,
desnutrição, diabetes mellitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal;
hematológicos; anemias hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia,
púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão; doenças
reumatológicas; osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota lúpus eritematoso sistêmico, artrite
infecciosa, doenças do colágeno; doenças neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular
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cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias; doenças psiquiátricas: alcoolismo,
abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão; doenças infecciosas e transmissíveis:
sarampo, varicela, rubéola, difteria, tétano, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leischmaniose, lepstopirose, tracoma,
estreptocóccias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; doenças
dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses,
infecções bacterianas; imunológicas: doenças do sono, edema angioneurótico, urticária, anafiloxia;
doenças ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama,
intercorrências no ciclo gravídico; noções de vigilância epidemiológica; hepatite B; fisiologia do
envelhecimento; neuropsicopatologias: demência, depressão, delirium; particularidades do sistema
cardiovascular no idoso. Preenchimento da declaração de óbito. Ética Médica.
MÉDICO PSIQUIATRA
Conhecimentos Específicos:
Neurotransmissores: sono; Neuroimagem; Genética; Avaliação clínica; Diagnóstico e aspectos
neuropsiquiátricos da epilepsia das doenças infecciosas endócrinas e traumáticas; Percepção e
cognição; Sociologia e psiquiatria; Epidemiologia; Psicanálise; Teorias da personalidade e
psicopatologia; Exame do paciente psiquiátrico; Manifestações clínicas de transtornos psiquiátricos;
Classificações dos transtornos mentais; Transtornos mentais devidos a uma condição médica geral;
Transtornos relacionados a substancias – dependência química; Esquizofrenia; Outros transtornos
psicóticos; Transtornos do humor; Transtornos de ansiedade. Transtornos psicossomáticos; psiquiatria
e outras especialidades; emergências psiquiátricas; psicoterapias; terapias biológicas; psiquiatria
infantil; retardo mental; transtornos da aprendizagem e comunicação; psiquiatria geriátrica; psiquiatria
hospitalar e comunitária; psiquiatria forense; psicofarmacologia; aspectos do modelo da assistência
psiquiátrica.
Código de Ética Médica.
MÉDICO PSF
Conhecimentos Específicos:
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 PSF; Sistema de informação da atenção
básica; Noções Básicas de Epidemiologia: Vigilância epidemiológica, Indicadores Básicos de Saúde.
Atuação do Médico nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes.
Atenção a Saúde da Mulher. Atenção a Saúde da Criança; Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e do
Idoso; Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças causadas por agentes
biológicos e ambientais; Doenças causadas por riscos do meio ambiente e agentes físicos e químicos;
Doenças dos sistemas orgânicos; DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção,
Transmissão e Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de
Geriatria, Fundamentos da Hemoterapia; Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de Motivação
Compulsória; Fundamentos de Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria; Emergências Médicas:
Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas dos distúrbios metabólicos e endócrinos
gastroenterológicos, das doenças infectocontagiosas, dos estados alérgicos e dermatológicos, dos
politraumatizados. Saúde da família na busca da humanização e da ética na atenção a saúde; Saúde
mental no PSF; Tratamento de feridas no domicílio; Controle da dor no domicílio; Intervenções Médica
na internação domiciliar e assistência Médica em domicílio, Visitas Domiciliares. Trabalho em equipe
multiprofissional; Relacionamento Interpessoal.
Propedêutica em clínica médica; Prevenção, nutrição e doenças nutricionais; Antibióticos,
quimioterapicos e corticoides. Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnostico diferencial das
seguintes afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, ulcera péptica, doença intestinal
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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.
Legislação e financiamento; (Leis Orgânicas, Constituição, Normas Operacionais); Modelo Assistencial.
Código de Ética Médica.
NUTRICIONISTA
Conhecimentos Específicos:
Bases da nutrição humana: anatomofisiologia do aparelho digestivo e glândulas anexas; Nutrição
normal: definição, fundamentação e características da dieta normal e de suas modificações;
Alimentação e nutrição nos diferentes grupos etários, nos estresses fisiológicos e para os grupos
nutricionalmente vulneráveis; Alimentos: características organolépticas, físico-químicas, nutricionais e
higiênico-sanitárias; Grupos de alimentos, critérios e aplicabilidade; Método de avaliação e efeitos das
diversas modalidades de armazenamento, pré-preparo, preparo e conservação da qualidade
nutricional; Aquisição, seleção, armazenamento, conservação e destino final dos alimentos; Higiene e
sanitização dos alimentos, utensílios e equipamentos; Doenças veiculadas por alimentos; Nutrição
aplicada: patologia da nutrição e dietoterapia nas doenças nutricionais; Planejamento e
operacionalização de cardápios. Planejamento físico, funcional, organização, gerenciamento,
administração, controle e avaliação de recursos humanos, financeiros e de materiais; Pontos críticos de
controle da qualidade higiênico-sanitária das refeições produzidas.
Ética profissional.
PROCURADOR MUNICIPAL
Conhecimentos Específicos:
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: conceito, objeto, fontes e relações com outros ramos do
Direito. Formação da Constituição e Poder Constituinte. Constituição: conceito, concepções,
classificação e elementos. Normas constitucionais: conceito, forma, conteúdo, finalidade, estrutura
lógica, classificações, eficácia e aplicabilidade. Hermenêutica constitucional: especificidades, elementos
de interpretação, princípios metódicos; Controle de constitucionalidade: a supremacia da Constituição;
vício e sanção de inconstitucionalidade; origens e evolução histórica do controle; modalidades de
controle; efeitos subjetivos e temporais da declaração de inconstitucionalidade e de
constitucionalidade. As ações do controle concentrado no ordenamento brasileiro (Leis nº 9.868/1999
e 9.882/1999); Modificação formal da Constituição: poder reformador e suas limitações. Emendas à
Constituição; Modificação informal da Constituição: mutações constitucionais; Princípios
constitucionais: conceito, natureza jurídica, aplicação e funções; Princípios constitucionais
fundamentais: preâmbulo da Constituição; república, federação, estado democrático de direito e
separação de poderes; Objetivos e fundamentos do Estado Brasileiro; Princípios reitores das relações
internacionais do País; Direitos e garantias fundamentais: conceito, evolução, características, funções,
titularidade e destinatários; Colisão de direitos fundamentais; Princípios e regras na aplicação dos
direitos fundamentais; Direitos e deveres individuais e coletivos em espécie; Proteção judicial dos
direitos fundamentais: as ações constitucionais; Proteção não judicial dos direitos fundamentais:
desobediência civil, direito de resistência, direito de petição e direito à informação; Direitos sociais;
Direitos de nacionalidade; Direitos políticos; Partidos políticos; Hierarquia, incorporação e impacto
dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos no direito brasileiro; Organização
política do Estado: a) Estado Federal: conceito, formação, evolução e características; b) Federação
brasileira: componentes, repartição de competências e intervenções federal e estadual; União:
natureza jurídica, competências e bens; Estados federados: natureza jurídica, competências,
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autonomia, capacidade de auto-organização e seus limites; Constituição Estadual e seus elementos.
Municípios: natureza jurídica, criação, competências, autonomia, capacidade de auto-organização e
seus limites; Lei Orgânica e seus elementos; regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões; Distrito Federal e Territórios; Organização administrativa do Estado: a) Administração
Pública: noção, princípios, normas e organização; b) servidores públicos civis e militares: regime jurídico
constitucional; Organização funcional do Estado: a) princípio da separação dos poderes: essência,
evolução e significado na atualidade; b) controles interorgânicos e compartilhamento funcional,
funções típicas e atípicas de cada poder; Poder Executivo: a) funções, organização e funcionamento; b)
atos parlamentares; c) espécies normativas; d) processo do Executivo; e) estatuto dos congressistas; f)
regimentos parlamentares; g) Tribunais de Contas; Poder Executivo: a) sistemas de governo:
presidencialismo e parlamentarismo e suas características; b) Presidente da República, Governadores e
Prefeitos: eleição, reeleição, perda do mandato, impedimento, substituição, sucessão, vacância,
responsabilidade e atribuições; c) Ministros de Estado, Conselho da República e Conselho de Defesa
Nacional; Poder Judiciário: a) funções, organização, competências e funcionamento; b) estatuto da
magistratura e seus princípios informativos; c) garantias institucionais da função judicial; d) precatórios;
e) jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça; f) súmula vinculante
(Lei nº 11.417/2006); g) Conselho Nacional de Justiça; h) princípio da inafastabilidade do controle
judicial e atos políticos e interna corporis; Funções essenciais à Justiça: a) Ministério Público,
Defensoria Pública e Advocacia: regime jurídico; b) Advocacia Pública: enquadramento constitucional,
função de controle dos atos jurídicos públicos, função de postulação do interesse público e garantias
institucionais e funcionais; Defesa do Estado e das instituições democráticas: a) estado de defesa; b)
estado de sítio; c) Forças Armadas; d) segurança pública; Sistema tributário nacional: a) princípios
constitucionais tributários; b) limitações constitucionais ao poder de tributar; c) espécies tributárias; d)
imunidades tributárias; e) repartição de competências e receitas tributárias; Finanças públicas: a)
normas gerais; b) orçamentos: princípios, elaboração, gestão, fiscalização e controle da execução
orçamentária; ) Ordem econômica e financeira: a) princípios gerais da atividade econômica; b) atuação
do Estado no domínio econômico; c) política urbana: bases constitucionais do direito urbanístico; d)
política agrícola fundiária e reforma agrária; e) sistema financeiro nacional; Ordem social: a)
fundamento e objetivos; b) seguridade social; c) educação, cultura e desporto; d) comunicação social;
e) meio ambiente; f) família, criança, adolescente e idoso; g) índios; Constituição do Estado a Bahia:
Princípios fundamentais; Direitos e garantias fundamentais; Organização do Estado e do Município;
Organização dos Poderes (Legislativo, Executivo, Judiciário e Funções essenciais à Justiça; Lei Orgânica
do Município: Princípios fundamentais; Da Fiscalização contábil, financeira e orçamentária; Da
Administração Pública.
DIREITO ADMINISTRATIVO: II DIREITO ADMINISTRATIVO: Direito administrativo: os diferentes critérios
adotados para a conceituação do direito administrativo; objeto do direito administrativo; fontes do
direito administrativo; regime jurídico-administrativo: princípios do direito administrativo; princípios da
administração pública; Administração pública: conceito de administração pública sob os aspectos
orgânico, formal e material; órgão público: conceito e classificação; servidor cargo e funções;
atribuições; competência administrativa: conceito e critérios de distribuição; avocação e delegação de
competência; ausência de competência: agente de fato; administração direta e indireta; autarquias;
fundações públicas; empresas públicas e privadas; sociedades de economia mista; entidades
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paraestatais; Constituição Federal de 1988; Atos administrativos: conceitos, requisitos, elementos,
pressupostos e classificação; fato e ato administrativo; os atos administrativos em espécie; parecer:
responsabilidade do emissor do parecer; o silêncio no direito administrativo; cassação; revogação e
anulação; processo administrativo; Lei n.º 9.784/1999; fatos da administração pública: atos da
administração pública e fatos administrativos; formação do ato administrativo: elementos,
procedimento administrativo; validade, eficácia e autoexecutoriedade do ato administrativo; atos
administrativos simples, complexos e compostos; atos administrativos unilaterais, bilaterais e
multilaterais; atos administrativos gerais e individuais; atos administrativos vinculados e discricionários;
mérito do ato administrativo, discricionariedade; ato administrativo inexistente; teoria das nulidades
no direito administrativo; atos administrativos nulos e anuláveis; vícios do ato administrativo; teoria
dos motivos determinantes; revogação, anulação e convalidação do ato administrativo; Poderes da
administração pública: hierarquia; poder hierárquico e suas manifestações; poder disciplinar; poder de
polícia; polícia judiciária e polícia administrativa; liberdades públicas e poder de polícia; principais
setores de atuação da polícia administrativa; ) Serviços públicos: concessão, permissão, autorização e
delegação; serviços delegados; convênios e consórcios; conceito de serviço público; caracteres
jurídicos; classificação e garantias; usuário do serviço público; extinção da concessão de serviço público
e reversão dos bens; permissão e autorização. Intervenção no domínio econômico: desapropriação.
Licitação: conceito, finalidades, princípios e objeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e
vedação; modalidades; procedimento, revogação e anulação; sanções penais; normas gerais de
licitação; Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações; Lei n.º 10.520/2002 e suas alterações, bem como
demais disposições normativas relativas ao pregão; Instrução Normativa do STN n.º 1/1997; sistema de
registro de preços; Contratos administrativos: conceito, peculiaridades e interpretação; formalização;
execução, inexecução, revisão e rescisão; convênios e consórcios administrativos; Controle da
administração pública: conceito, tipos e formas de controle; controle interno e externo; controle
parlamentar; controle pelos tribunais de contas; controle administrativo; recurso de administração;
reclamação; Lei de Improbidade Administrativa (n.º 8.429/1992 e suas alterações); sistemas de
controle jurisdicional da administração pública: contencioso administrativo e sistema da jurisdição
uma; controle jurisdicional da administração pública no direito brasileiro; controle da atividade
financeira do Estado: espécies e sistemas; Tribunal de Contas da União e suas atribuições; pedido de
reconsideração e recurso hierárquico próprio e impróprio; prescrição administrativa; representação e
reclamação administrativas; advocacia pública consultiva; hipóteses de manifestação obrigatória;
aspectos de responsabilidade do parecerista pelas manifestações exaradas e do administrador público,
quando age em acordo e quando age em desacordo com tais manifestações; Agentes públicos e
servidores públicos: agentes públicos (servidor público e funcionário público); natureza jurídica da
relação de emprego público; preceitos constitucionais; funcionário efetivo e vitalício: garantia; estágio
probatório; funcionário ocupante de cargo em comissão; direitos, deveres e responsabilidades dos
servidores públicos civis; Lei Orgânica do Município de Cipó; Lei n.º 8.429/1992; formas de provimento
e vacância dos cargos públicos; exigência constitucional de concurso público para investidura em cargo
ou emprego público; Bens públicos: classificação e caracteres jurídicos; natureza jurídica do domínio
público; domínio público terrestre: evolução do regime jurídico das terras públicas (urbanas e rurais) no
Brasil; terras devolutas; vias públicas; utilização dos bens públicos: autorização, permissão e concessão
de uso, ocupação, aforamento, concessão de domínio pleno; limitações administrativas; zoneamento;
polícia edilícia; zonas fortificadas e de fronteira; florestas; tombamento; servidões administrativas;
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requisição da propriedade privada; ocupação temporária; Responsabilidade civil do Estado:
responsabilidade patrimonial do Estado por atos da administração pública: evolução histórica e
fundamentos jurídicos; teorias subjetivas e objetivas da responsabilidade patrimonial do Estado;
responsabilidade patrimonial do Estado por atos da administração pública no direito brasileiro.
DIREITO FINANCEIRO: Conceito e objeto; ) Competência legislativa: normas gerais e específicas; Lei n.
4.320/64 e Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00; Orçamento Público: conceito
e natureza jurídica. Orçamento participativo; Princípios orçamentários; Regime constitucional:
Finanças Públicas; Vedações constitucionais em matéria orçamentária; Normas gerais de Direito
Financeiro; Processo orçamentário: calendário de elaboração e execução das leis orçamentárias, metas
técnicas e instrução do orçamento público; Leis orçamentárias: Lei Orçamentária Anual; Lei de
Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual; Créditos adicionais; Processo Executivo orçamentário.
Exercício financeiro; Receita pública: conceito, classificações e espécies. Entrada e receita. Estágios,
dívida ativa. Receitas creditícias. Repartição constitucional de receitas tributárias (receitas transferidas
constitucionais). Renúncia. Teoria dos preços. Movimentos de caixa; Espécies Tributárias: Imposto.
Taxa. Empréstimos compulsórios. Contribuição de melhoria. Preço. Contribuições especiais. 16)
Despesa pública: conceito, classificação e espécies. Estágios da despesa: empenho, liquidação, ordem
de pagamento e pagamento. Controle das despesas. Regime contábil da despesa. Restos a pagar e
despesas de exercícios anteriores; Programação financeira; Precatórios judiciais; ) Crédito público:
natureza jurídica, disciplina constitucional dos créditos e empréstimos públicos; classificação dos
créditos públicos; Técnica do crédito público. Regime constitucional da dívida pública brasileira; dívida
pública fundada, consolidada e mobiliária. Controle, fiscalização e prestação de contas. Extinção.
Execução. Garantias. Operações de crédito; Competências constitucionais sobre dívida pública;
Fiscalização financeira e orçamentária; Controle externo: Poder Executivo e Tribunais de Contas;
Controle interno.
DIREITO TRIBUTÁRIO: Normas Gerais de Direito Tributário. Fontes do Direito Tributário; Norma
tributária: vigência, aplicação, interpretação e integração; Tributo: conceito, natureza jurídica e
espécies. Hipótese de incidência: conceito e aspectos. Fato gerador; Obrigações tributárias: conceito e
espécies, sujeitos ativo e passivo. Obrigação principal e acessória; Crédito tributário: conceito,
natureza, lançamento, modalidades e revisão do lançamento, suspensão, extinção e exclusão do
crédito tributário; Responsabilidade tributária; O Sistema Tributário Nacional: limitações
constitucionais ao poder de tributar, imunidade tributária, competência tributária, tributos federais,
estaduais e municipais; Administração tributária; Repartição das receitas tributárias; Garantias e
privilégios do crédito tributário; Código Tributário e de Rendas do Município de Cipó (Lei complementar
nº 100 de 29 de dezembro de 2010).
DIREITO CIVIL: Pessoas: pessoas naturais, pessoas jurídicas; ) Domicílio; Bens: conceito e
classificações; Fatos jurídicos: negócio jurídico, atos jurídicos lícitos, atos ilícitos; Prescrição e
decadência, prova; Obrigações: modalidades, transmissão, adimplemento, extinção e inadimplemento.
Contratos em geral; Espécies de contrato: compra e venda, troca ou permuta, contrato estimatório,
doação, locação de coisas, empréstimo, comodato, mútuo, prestação de serviço, empreitada, depósito,
mandato e fiança; Responsabilidade civil; ) Posse: conceito, classificação, aquisição, efeitos e perda;
Propriedades: conceito, aquisição e perda; Direitos de vizinhança. Condomínio geral e condomínio
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edilício. Superfície. Servidões. Usufruto. Uso. Habitação; Direitos do promitente comprador; Penhor,
hipoteca e anticrese; Atos unilaterais; Casamento. Relações de parentesco. Alimentos. Bem de família.
União estável; Sucessões: sucessão em geral, sucessão legítima e sucessão testamentária; Lei de
Introdução as normas de Direito Brasileiro.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: NOVO CPC LEI Nº 13.105/2015; Processos de conhecimento; Jurisdição e
ação; Partes e procuradores; Atos processuais; Formação, suspensão e extinção do Processo;
Antecipação de tutela; Procedimento sumário; Procedimento ordinário; Recursos; Processo de
execução: disposições gerais, espécies, suspensão e extinção; Embargos do ; Execução fiscal. Exceção
de pré-executividade. Cumprimento de sentença e sua impugnação; Processo cautelar: disposições ;
Arresto, sequestro, busca e apreensão, exibição, produção antecipada de provas e atentado;
Procedimentos especiais: Ações possessórias, Ação de nunciação de obra nova, Ação de usucapião,
Inventários e partilhas, Embargos de terceiro e Ação de desapropriação; Procedimento das ações
constitucionais: Ação popular, Mandado de segurança e Ação civil pública.
DIREITO URBANÍSTICO E AMBIENTAL: Direito Urbanístico e Ambiental Direito Ambiental: Disposições
constitucionais de proteção ao meio ambiente (Constituição Federal, art. 225); Direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado; ) Competências legislativas relacionadas ao direito ambiental;
Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81 e alterações posteriores); Sistema Nacional do
Meio Ambiente – SISNAMA: estrutura e competências administrativas; Instrumentos da Política
Nacional do Meio Ambiente. Licenciamento Ambiental. Normas gerais; Resoluções CONAMA nos 1/86
e 237/97; Exigibilidade de Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA); ) Proteção da vegetação; Código
Florestal (Lei no 4.771/65 e alterações posteriores): reserva legal e áreas de preservação permanente.
Manejo florestal sustentável. Concessão Florestal (Lei no 11.284/06); Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (Lei no 9.985/00); Proteção das águas. Lei de Recursos Hídricos (Lei no 9.433/97). Padrões
de qualidade das águas; Responsabilidade ambiental. Responsabilidade civil por dano ambiental no
direito brasileiro; Crimes ambientais (Lei no 9.605/98 e alterações posteriores); Direito Urbanístico:
conceito e princípios. Planejamento urbanístico. Loteamento e parcelamento urbanístico; Restrições à
propriedade privada: limitações administrativas, servidões administrativas e desapropriação;
Instrumentos de controle urbanístico: licenciamento.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO: Seguridade social: conceito e princípios constitucionais; Da organização da
seguridade social; Do custeio da seguridade social: sistema de financiamento, contribuições, isenções,
remissão e anistia. Hipóteses de incidência de contribuição. Arrecadação e recolhimento das
contribuições. Responsabilidade pelo recolhimento. Prescrição e decadência; Previdência social:
conceito e princípios. Beneficiários e prestações da previdência social. Benefícios. Seguro desemprego.
Cumulação de benefícios e prescrição
DIREITO PENAL: Fontes; Princípios aplicáveis ao direito penal; A anterioridade da lei penal: histórico e
importância. A lei penal no tempo: irretroatividade e retroatividade da lei penal; Compreensão de lei
mais benigna; Leis intermediárias e temporárias; Tempo do crime; A lei penal no espaço; Conceito de
território e Extraterritorialidade; Sentença penal estrangeira; Lugar do crime; Tipos de ação penal:
pública e privada. Ação penal pública condicionada. A queixa e a representação; Crimes contra a paz
pública; Crimes contra a fé pública: moeda falsa, falsidade de títulos e outros papéis públicos, falsidade
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documental; Crimes contra a incolumidade pública; Crimes contra a administração pública: crimes
contra a administração pública praticados por funcionários, crimes contra a administração pública
praticados por particulares. 16) Lei nº 7.716/1989 e alterações (crimes resultantes de preconceitos de
raça ou de cor); Lei nº 9.605/1998 e alterações (crimes contra o meio ambiente)
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: LEI 11.494/07 (Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação–FUNDEB); LEI 9.394/96 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação); DECRETO-LEI 201/67 (Crimes de Responsabilidade ); LEI 10.028/2000;
Estatuto do Advogado e Código de Ética e Disciplina; Estatuto da Criança e do Adolescente; Estatuto
do Idoso.
PROFESSOR DE ARTES
Conhecimentos Específicos:
A Arte na Educação Escolar; Fundamentos e tendências pedagógicas do ensino de Arte no Brasil;
História da arte; Movimentos artísticos; O lúdico na obra de arte; Arte – educação; Psicologia da arte;
Processo de criação; Percepção. Cor, disco cromático, espectro; Criatividade: conceito, originalidade,
criatividade e desenvolvimento, inibição, processo e produto; Percepção: o mundo sonoro, o visual, o
tátil. Aspectos formais da Arte: linha, forma, superfície, volume, espaço, tempo, movimento, som,
ruído, intensidade, timbre, altura, duração, ritmo, dinâmica; Integração através da arte. Artes Cênicas:
história das artes cênicas; Papel das artes cênicas no processo educacional, teoria e prática; teatro e
jogo, criatividade e imaginação; Artes Plásticas: história geral das artes; história e ensino da arte no
Brasil; teoria da arte: arte como produção, conhecimento e expressão; a obra de arte e sua recepção.
Artes visuais: elementos de visualidade e suas relações; comunicação na contemporaneidade; Artes
visuais e o multiculturalismo; Música: aspectos históricos da música ocidental; elementos estruturais da
linguagem musical; tendências educacionais quanto ao ensino da música, na sala de aula; visão
interdisciplinar do conhecimento musical; Música e expressão; Dança: história da dança; papel da
dança na educação; estrutura e funcionamento do corpo para a dança; proposta triangular: fazer,
apreciar, contextualizar; As danças como manifestações culturais; Cultura musical brasileira; Cultura
local; Folclore do Brasil; Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais - Ensino Fundamental (Resolução
CNE/CEB nº 4 de 13 de julho de 2010); Metodologia do ensino de artes.
A Arte na História Universal: da pré-história à atualidade. Principais manifestações artísticas,
características das tendências e artistas representantes; A Arte no Brasil: do período colonial à
contemporaneidade; Arte, Comunicação e Cultura. Arte Indígena brasileira; Arte na América Latina;
Papel das artes cênicas no processo educacional.; Fundamentos básicos das artes cênicas na educação.
PROFESSOR DE CIÊNCIAS FÍSICAS BIOLOGICAS
Conhecimentos Específicos:
Terra, ambiente e seres vivos. Seres vivos: organização e utilização como recurso natural. Classificação
dos seres vivos em reinos: monera, protista, fungi, plantae, animalia. Vírus: características estruturais e
doenças. Fisiologia vegetal e animal. Origem da vida, evolução e o planeta: noções de geologia da Terra
e paleontologia. Camadas geológicas e gravitação. Solos, minerais e erosão. Utilização do solo. Sistema
solar, diferenças climáticas e biomas. Ecologia, matéria e recursos naturais: componentes estruturais
do ecossistema. Cadeia e teia alimentar. Níveis Tróficos. Habitat e nicho ecológico. Relação entre seres
vivos e comunidades. Fluxo de energia e ciclo de matéria nos ecossistemas. Ecossistemas brasileiros. O
uso de recursos naturais e o desenvolvimento sustentável. Ar e água, ações antrópicas e poluição. Ser
humano, desenvolvimento e saúde. Citologia, reprodução e sexualidade: química celular, substância s
orgânicas e inorgânicas, enzimas, bioquímica da célula, vitaminas, anticorpos. Estrutura celular:
membranas, transporte através de membranas, citoplasma e núcleo, síntese de macromoléculas,
metabolismo energético. Doenças carências. Divisão celular: cromossomas, código genético, genoma,
ácidos nucleicos, hereditariedade e leis de Mendel. Embriologia, reprodução humana, fisiologia e
anatomia dos aparelhos reprodutores feminino e masculino. Doenças Sexualmente transmissíveis.
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Métodos anticoncepcionais.
Organismo humano: histologia dos tecidos epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso, glandular ou
secretor.
Fisiologia dos órgãos e sistemas. Funções vitais: nutrição e digestão, respiração, circulação, excreção,
dos sistemas endócrino e nervoso. Aspectos físicos associados às processos fisiológicos: óptica,
eletricidade e movimento. O Ensino de Ciências Naturais de acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais.
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO
Conhecimentos Específicos:
O ensino religioso no Brasil: processo histórico e perspectivas. O Ser Humano e o Fenômeno Religioso:
fundamentos históricos, filosóficos, psicológicos e sociológicos das tradições religiosas; as tradições
religiosas como elementos indissociáveis das culturas; religiões afro-brasileiras; o símbolo e o sagrado;
o mito e o rito; os textos sagrados; a descrição das representações dos transcendentes nas tradições
religiosas; síntese da história do budismo, cristianismo, hinduísmo, islamismo e judaísmo.
PROFESSOR DE GEOGRAFIA
Conhecimentos Específicos:
A didática e a metodologia do ensino da Geografia. Geografia Física, Humana e Econômica. Aspectos
geográficos: Geografia da Bahia, Geografia do Brasil; Geografia Mundial. Cartografia; Leitura de
Paisagens; A nova dinâmica demográfica; Relação Dinâmica entre Sociedade e Natureza; Meio Rural e
Meio Urbano; Produção e Distribuição de Riquezas; População; Brasil – Diversidade Natural / Divisão
Geoeconômica; Brasil – Diversidade Cultural segundo o IBGE; Brasil – Campos – Cidades. Espaços em
transformação; Brasil – Regiões Geoeconômicas; Relações Econômicas do Brasil: Dinâmica Natural do
Planeta Terra; Mundo Desenvolvido e Subdesenvolvido; A antiga e a Nova Ordem Mundial; A
Globalização e os Avanços Tecnológicos e Científicos: Geopolítica – Conflitos Mundiais
Contemporâneos. Temas Transversais; Cartografia; Dinâmica geológica e formas de relevo; Os domínios
naturais: gênese dos solos, fenômenos climáticos e tipos de climas, paisagens vegetais; Formação da
economia-mundo; Globalização e blocos econômicos; Espaço agrário e industrial. Desenvolvimento e
subdesenvolvimento; Fontes de energia; O crescimento demográfico mundial; Quadro ambiental do
planeta; GEOGRAFIA DO BRASIL; Geomorfologia: as estruturas e o relevo; Dinâmica atmosférica e os
climas; Domínios morfoclimáticos e questões ambientais; Localização geográfica e ocupação do espaço
brasileiro; O espaço industrial; Energia e meio ambiente; Dinâmica demográfica; Urbanização do
espaço brasileiro.
PROFESSOR DE HISTORIA
Conhecimentos Específicos:
Conceito de História e sua importância; O ensino de História; Origem de Portugal; Pensamento
econômico e político dos séculos XVIII e XIX. A questão indígena. Escravidão e resistência. Conflitos
internos e externos do período monárquico. Economia, sociedade e cultura do Brasil nos séculos XIX e
XX; Imigração; Os conflitos mundiais do século XX. A República Velha; A Era de Vargas. A República
Nova; Aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais do mundo contemporâneo; História da Bahia e
do Brasil.
HISTÓRIA ANTIGA: Sociedade, política, cultura, economia e religião: Egito, Mesopotâmia, Grécia e
Roma. HISTÓRIA MEDIEVAL: O império bizantino, os árabes e o islamismo. Os reinos bárbaros e francos.
O feudalismo na Europa Ocidental, a igreja medieval, a crise do feudalismo, as cruzadas. Renascimento
comercial e urbano na Europa. Formação das monarquias centralizadas: Portugal e Espanha. HISTÓRIA
MODERNA: Expansão marítima europeia, revolução comercial e mercantilismo, a montagem da colônia
portuguesa na América, humanismo e renascimento, reforma e contra-reforma, o absolutismo. Apogeu
e crise do sistema colonial na América portuguesa, América colonial inglesa, iluminismo, processo de
independência dos EUA: HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA: Revolução francesa, a era napoleônica e
congresso de Viena, Independência do Brasil, a revolução industrial, EUA no século XIX, a construção do
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estado brasileiro: I Reinado, período regencial e II Reinado. SÉCULO XX: O ápice da competição: I e II
Guerra, Revolução Russa, Brasil república, crise de 1929, nazifascismo, a era Vargas, governos
populistas, guerra fria, anos de chumbo no Brasil, o fim da guerra fria nova ordem mundial.
PROFESSOR DE INGLÊS
Conhecimentos Específicos:
Interpretação de texto; THE ARTICLE – o artigo. PLURAL OF NOUNS – o plural dos substantivos.
PERSONAL PRONOUNS AND REFLEXIVE PRONOUNS – os pronomes pessoais e reflexivos. THE
POSSESSIVE CASE – o caso possessivo ADJECTIVES AND ADVERBS – os adjetivos e os advérbios.
DEMONSTRATIVE PRONOUNS AND DEMONSTRATIVE ADJECTIVES – os demonstrativos (pronomes
substantivos e adjetivos). SIMPLE PRESENT – PRESENT PROGRESSIVE – o presente. SIMPLE FUTURE –
FUTURE PROGRESSIVE- o futuro (futuro do presente). MODAL VERBS – verbos modais. CONDITIONAL
CLAUSES (IF CLAUSES) – as orações condicionais. THE PASSIVE VOICE – a voz passiva. GERUND AND
INFINITIVE – o gerúndio e o infinitivo. QUESTION TAGS – as perguntas no final da frase. QUESTION
WORDS (PRONOUNS AND ADVERBS) – os interrogativos (pronomes e advérbios). RELATIVE PRONOUNS
– os pronomes relativos. CONJUCTIONS – as conjunções. REPORTED SPEECH (INDIRECT SPEECH) – o
discurso indireto. PREPOSITIONS – as preposições. L.D.B – Lei nº 9.394/96.
Importante: As perguntas e proposições da prova serão redigidas em inglês.
PROFESSOR DE MATEMÁTICA
Conhecimentos Específicos:
Metodologia de ensino de Matemática. CONJUNTOS NUMÉRICOS: Números naturais, números inteiros:
divisibilidade, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, decomposição em fatores primos.
Números racionais e noções elementares de números reais: operações e propriedades, relação de
ordem, valor absoluto, desigualdades. Porcentagem. Números complexos: representação e operações
com números complexos na forma algébrica e na forma trigonométrica, módulo de números
complexos, raízes de números complexos. Sequências numéricas. Progressões aritméticas e
progressões geométricas. Soma de um número finito de termos de uma PA e de uma PG. Noção de
limite de uma sequência, soma dos infinitos termos de uma PG de razão com módulo menor do que 1.
Representação decimal de um número real.
FUNÇÕES: Noção de função. Gráficos. Função par e função ímpar. Funções crescentes e funções
decrescentes. Máximos e mínimos. Função modular, funções lineares, funções afins e funções
quadráticas. Equações e inequações envolvendo estas funções. Composição e inversão de funções.
Funções exponenciais e funções logarítmicas: propriedades fundamentais, gráficos, equações e
inequações envolvendo estas funções. POLINÔMIOS: Grau de polinômio. Adição e multiplicação de
polinômios. Princípio da identidade de polinômios. Fatoração de polinômios. Algoritmo para dividir
polinômios. A divisão de um polinômio por x – a. COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE: Problemas de
contagem. Arranjos, permutações e combinações. Binômio de Newton. Probabilidade: noção e
distribuição de probabilidades, probabilidade condicional e eventos independentes. Noções de
Estatística: distribuição de frequência (média e mediana), medidas de dispersão (variância e desvio
padrão.) SISTEMAS LINEARES E MATRIZES: Sistemas lineares: resolução e discussão. Matrizes: adição,
multiplicação e inversão de matrizes. Matrizes associadas a sistemas lineares. Determinante:
propriedades e aplicações a sistemas lineares. Regra de Cramer. TRIGONOMETRIA: Arcos e ângulos:
medida de um arco (radianos), relação entre arcos e ângulos. Funções trigonométricas: definição,
periodicidade, paridade, cálculo nos ângulos notáveis, gráficos. Fórmulas de adição, subtração,
duplicação e bissecção de arcos. Transformações de soma de funções trigonométricas em produtos.
dentidades trigonométricas básicas. Equações e inequações envolvendo funções trigonométricas. Lei
dos senos e dos cossenos. Resolução de triângulos.
PSICÓLOGO
Conhecimentos Específicos:
Delimitação histórica do campo teórico da Psicopatologia: a visão da Psicopatologia Clínica, da
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Psiquiatria e da Psicanálise; 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 prognóstico5; Critérios
diagnósticos do DSM-IV e da 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
família e a doença mental: diferentes leituras, principais discussões; A família e a doença mental:
abordagens terapêuticas; A reforma psiquiátrica como um olhar para a saúde mental: movimentos,
questões sociais e políticas da área; A Psicopatologia e o trabalho multidisciplinar; Avanços e
tratamentos alternativos ao paciente com transtornosgraves: hospital dia, moradia assistida,
acompanhamento terapêutico. Propostas inclusivas.
Código de Ética Profissional.
TURISMOLÓGO
Conhecimentos Específicos:
História e cultura do Estado da Bahia: primeiros povoadores, povoamento, Imigração Europeia do
século XIX. Contribuições étnicas na formação da cultura baiana; Folclore; Atrações turísticas do estado
da Bahia; Meios de hospedagem, bares, restaurantes, casas de espetáculo de CIPO: localização,
especialidade. Turismo: conceitos e definições; Sistema de Turismo; Sociologia do lazer e do turismo;
Turismo e Patrimônio Cultural; Aspectos da Geografia e o Turismo. Elementos de Estatística no
Turismo; Legislação turística municipal, estadual e nacional; Gestão de Políticas no Turismo;
Planejamento e Organização o Turismo.
Turismo e o Meio ambiente; Marketing e Relações Públicas no Turismo; Planejamento e Gestão de
Eventos; Conhecimentos sobre a elaboração, execução e análise de projetos; Aspectos gerenciais de
hospitalidade e lazer, Técnicas de pesquisa e metodologia em turismo.
NÍVEL MÉDIO COMPLETO
DISCIPLINAS COMUNS A TODOS OS CARGOS
Língua Portuguesa: Interpretação de texto; Sentido das palavras. Sinônimo e Antônimos; Tipologia e
gêneros textuais; Figuras de linguagem; Crase; Acentuação gráfica; Ortografia (NOVO ACORDO
ORTOGRAFICO BRASILEIRO); Pontuação; Estrutura das palavras; Classes gramaticais; Flexão verbal e
nominal; Pronomes; Empregos de tempos e modos verbais; Concordância nominal e verbal; Termos da
oração; Tipos de Oração; Classificação de orações; Período Composto – Coordenação e Subordinação;
Funções do “que”;
Conhecimentos Gerais e Regionais/Atualidades: Tópicos atuais e relevantes de cultura geral em
diversas áreas (sociedade, política, economia, saúde, educação, segurança, artes, desenvolvimento
sustentável) e suas relações com a vida do cidadão comum e com a história da humanidade.
Conhecimentos Gerais do Município: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política e ecológica
e suas vinculações histórico geográfico História, Evolução Econômica e Política e Aspectos Culturais do
Município.
Leis Específicas Municipais; Lei Orgânica Municipal; Lei que estabelece o regime jurídico dos
funcionários públicos do Poder Executivo do Município.
CONTEÚDOS COMUNS AOS CARGOS DE SAÚDE
Auxiliar de Consultório Dentário / Auxiliar de Laboratório e Análises Clínicas / Técnico em
Enfermagem / Técnico em Radiologia
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996. Sistema Único de Saúde: Lei
nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde
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- NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. Programa de
Controle de Infecção.
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Conhecimentos Específicos:
Epidemias e suas formas de prevenção, controle e combate. Normas de higiene e segurança do
trabalho; Noções sobre serviços de saúde. Medidas preventivas no combate às doenças. Visitas
domiciliares. Código Sanitário Estadual.
Autos de infração, Notificações. Interdição de estabelecimentos. Requerimentos que visam a expedição
de autorização, licença ou concessão. Diligências. Qualidade e higiene dos alimentos.
Saneamento Básico. Saúde Pública e Meio Ambiente. Sistema Único de Saúde, Noções Básica sobre
Processo Saúde-Doença, Noções Básicas sobre Saneamento Básico: Água, Esgoto e Lixo, Epidemiologia
das seguintes doenças: Dengue, Febre Amarela, Cólera, Hepatite, Leptospirose, Pediculose, Escabiose,
Febre Tifóide, Tuberculose, Hanseníase, Raiva, Diabetes Mellitus, Hipertensão, Leishimaniose, Aspectos
Biológicos dos principais vetores, Conceitos sobre a participação popular no controle de vetores,
Noções Básica sobre Vigilância Sanitária, Noções Básicas sobre Zoonoses.
Hierarquia; disciplina; processos de comunicações; normas de convivência; apresentação pessoal;
subordinação. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; evolução históricoconstitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos; Constituição da República Federativa
do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
Ética no exercício profissional.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Conhecimentos Específicos:
Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa; Elementos da comunicação;
Comunicação corporativa e comunicação no ambiente de trabalho; Trabalho em equipe; Noções de
relações humanas e conflito; Gestão pela qualidade.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL; Noções básicas de rotinas administrativas. Noções básicas de
material e patrimônio; Noções básicas de arquivo e protocolo; Redação oficial – correspondências,
Técnicas de qualidade de atendimento ao público.
CONCEITOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: Editor de TEXTO/PLANÍLHA Word, Excel, PowerPoint, Access,
CorelDraw, Windows e Internet.
Estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes,
colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de
páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto.
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações. (arts 1º a 14, arts 37 a 43 e
arts l96 a 200).
Ética no exercício profissional; Apresentação pessoal; Relações interpessoais; Noções básicas de
administração públicas;
Direitos e deveres do servidor público.
Hierarquia; disciplina; processos de comunicações; normas de convivência; apresentação pessoal;
subordinação. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; evolução históricoconstitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos;
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
Ética no exercício profissional.
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Conhecimentos Específicos:
Conhecimento e Identificação de Equipamentos e Instrumentos de um Consultório Odontológico;
Materiais Dentários: Amálgama Dentário, materiais para restaurações estéticas diretas, material
odontológico para prevenção, isolamento do campo operatório, cimentos odontológicos, materiais
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odontológicos para acabamento, polimento e limpeza suas características, formas de apresentação,
finalidades, técnicas de Manipulação e métodos de uso; Princípios Básicos de Esterilização e
Desinfecção: Material e Ambiente; Técnica de Aplicação de Medicamentos: Vias de Administração de
Medicamentos; Orientação em higiene oral; Conhecimentos e Processamentos da Revelação de
Radiografia; Processo de Esterilização; Técnicas de biossegurança; Noções gerais sobre: Funções do
cargo; Agendamento; Administração; Tipos de pacientes.
Hierarquia; disciplina; processos de comunicações; normas de convivência; apresentação pessoal;
subordinação. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; evolução históricoconstitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos; Constituição da República Federativa
do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
Ética no exercício profissional.
AUXILIAR DE LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS
Conhecimentos Específicos:
Noções de Higiene e de Boas Práticas de Laboratório: Biossegurança; Equipamentos de proteção
individual e de proteção coletiva; Principais tipos e utilização adequada. Procedimentos pré-analíticos:
Obtenção, conservação e transporte de amostras biológicas destinadas à análise; Técnicas de coleta,
anticoagulantes; Causas de variação nas determinações laboratoriais; Princípios de lavagem,
desinfecção e esterilização de material; Procedimentos analíticos básicos: Instrumentos, vidrarias e
equipamentos utilizados no laboratório clínico para pesagem, volumetria e microscopia. Sistemas
analíticos e aplicação dos princípios básicos de: Fluorimetria, Fotometria, Colorimetria; Potenciometria;
Turbidimetria; Nefelometria; Eletroforese; Enzimaimunoensaio (EIA); Radioimunoensaio (RIA);
Quimioluminescência; Preparo de soluções; Conversões de unidades, abreviaturas e símbolos.
Bioquímica: Princípios bioquímicos implicados nas principais dosagens sanguíneas e outros líquidos
biológicos. Urinálise: Principais analitos bioquímicos na urina recente e de 24 horas; Estudo do
sedimento urinário. Função renal: clearences; Parasitologia: Principais métodos para pesquisa de
parasitas humanos; Noções dos ciclos parasitários; Microbiologia: Principais meios de cultura, técnicas
de coloração de esfregaços bacteriológicos, isolamento e identificação de bactérias e fungos de
interesse médico: hemocultura, coprocultura; Antibiograma; Imunologia: noções básicas sobre
antígeno/anticorpo e interpretação das principais reações sorológicas de aglutinação, precipitação e
imunofluorescência; Hematologia: contagem automatizada e manual de elementos figurados do
sangue; Identificação das células sanguíneas; Principais colorações hematológicas; Determinação dos
índices hematimétricos, velocidade de hemossedimentação, contagem de reticulócitos, pesquisa de
células LE, prova de falcização; Coagulação: tempo de sangramento, tempo de coagulação, prova do
laço, retração do coágulo, tempo de protrombina, e tempo de tromboplastina parcial.
Hierarquia; disciplina; processos de comunicações; normas de convivência; apresentação pessoal;
subordinação. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; evolução históricoconstitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos; Constituição da República Federativa
do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
Ética no exercício profissional.
GUARDA MUNICIPAL
Conhecimentos Específicos:
Noções básicas de atendimento ao público; Noções básicas de segurança; Equipamentos e materiais
utilizados na atividade; Diferentes processos de execução; Noções básicas de higiene: pessoal,
ambiental, de utensílios e equipamentos; Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho,
conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de
proteção; Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de guarda municipal;
Noções sobre segurança patrimonial e Predial; O município e a sua segurança patrimonial;
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Procedimento em diferentes situações profissionais: assalto, suspeita da presença de pessoas
estranhas etc... Funções, Técnicas e Procedimentos da Guarda Municipal; Violência, Crime e Controle
Social; O Papel das Guardas Municipais e a Gestão Integrada de Segurança Pública em nível Municipal;
Noções de procedimentos de Primeiros Socorros.
Sistema Nacional de Trânsito (art.5º e art.6º), Resolução 145, de 21/08/2003, Resolução 166,
15/09/2004, e; Resolução 142, de26/03/2003; da Composição e da Competência do Sistema Nacional
de Trânsito (art.7º ao art. 25); Das Normas Gerais de Circulação e Conduta (art.26 ao Art. 71); Da
Sinalização de Trânsito (art.80 ao art. 90); Dos Veículos (art.96 ao art. 139); Da Habilitação (art.140 ao
art. 160); Das Infrações (art.161 ao art. 255); Das Penalidades (art.256 ao art.279); Processo
Administrativo (art.280 ao art. 290), e; Crimes de Trânsito (art.291 ao art. 312). Composição e
competências; Educação para o Trânsito; Sinalização de Trânsito; Infrações, Penalidades e Medidas
Administrativas;
Estatuto do Idoso (Lei n° 10741, de 01/10/2003). Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069, de
13/07/1990). Hierarquia; disciplina; processos de comunicações; normas de convivência; apresentação
pessoal; subordinação. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; evolução históricoconstitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos;
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
Ética no exercício profissional.
ORIENTADOR SOCIAL
Conhecimentos Específicos:
Lei 8.742/1993– Lei Orgânica da Assistência Social; Política Nacional de Assistência Social/Norma
Operacional do Sistema único de Assistência Social; Portaria MDS Nº 458/2001 Constituição Federal;
Decreto Federal Nº3. 597/2000 (Proibição das piores formas de trabalho infantil) Ética profissional.
ECA. Lei 8.069/1990–Estatuto da Criança e do Adolescente; Política Nacional de Assistência Social;
PNAS 2004: Sistema Único de Assistência Social; SUAS. Centro de Referência de Assistência Social;
CRAS: finalidade, ações de proteção básica. Rede de proteção Social; Protagonismo Juvenil; Psicologia
do desenvolvimento do adolescente; Mitos e realidades sobre abuso sexual; Exclusão social; Sistema de
garantia de direitos da criança e do adolescente; Proteção integral: Desenvolvimento da criança e do
adolescente; Sistema educacional brasileiro; Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB; A educação nos
dias atuais; A escola como espaço social; Políticas integradas; Conselho de direitos: o que é, o que faz;
Conselho Tutelar: o que é, o que faz; Fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente: o que é,
para que serve; Crianças e adolescentes em situação de rua; Ato infracional e suas vicissitudes;
Trabalhando com grupos; Trabalho com famílias: Famílias em situação de vulnerabilidade social:
exclusão social, as famílias contemporâneas e os novos arranjos familiares, multifamílias, violência e
abuso na família, adoção e, dependência química.
Hierarquia; disciplina; processos de comunicações; normas de convivência; apresentação pessoal;
subordinação. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; evolução históricoconstitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos; Constituição da República Federativa
do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
Ética no exercício profissional.
TÉCNICO AGRÍCOLA E AGROPECUÁRIO
Conhecimentos Específicos:
Métodos de conservação dos solos, água e plantas. (solos, plantas, adubação, correção de solo).
Fitotecnia e Administração Rural; Práticas de manejo do solo referentes a: cobertura do solo, rotação
de culturas, cultivos convencional, mínimo e direto; Adubação verde; Reflorestamento de espécies
nativas e exóticas, implantação e manejo; Noções gerais de meio ambiente; Desenvolvimento
sustentável; Agroecologia; Propriedades físicas, químicas e biológicas dos solos; Uso de corretivos e
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fertilizantes; Métodos de propagação, plantio, preparo do solo, tratos culturais, colheita, pós-colheita e
comercialização das culturas do milho, feijão, feijão de corda, mandioca; Fruticultura; Olericultura;
Principais pragas e doenças das plantas cultivadas e seu controle; Noções sobre irrigação e drenagem;
Tratores, máquinas e implementos agrícolas: seleção, técnicas de operação e manutenção; cálculo da
capacidade operacional; preparo do solo, aplicação de fertilizantes e corretivos, semeadura e plantio;
Planejamento agropecuário; Economia e administração rural; Noções sobre comunicação e extensão
rural; Aspectos socioeconômicos das culturas e criações; características das principais escolas; Noções
de hidrologia, irrigação, drenagem; Principais pragas e doenças das plantas cultivadas e seu controle;
Aspectos referentes a criação e o devido manejo de raças de: Bovino de corte e leite, suinocultura,
avicultura, ovinocultura, apicultura e piscicultura. Agrotóxicos: noções básicas sobre uso e aplicação
corretos; destino final de embalagens vazias; Sistema de Posicionamento Global (GPS): princípio de
funcionamento, precisão, uso de equipamento receptor.
Hierarquia; disciplina; processos de comunicações; normas de convivência; apresentação pessoal;
subordinação. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; evolução históricoconstitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos; Constituição da República Federativa
do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
Ética no exercício profissional.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Conhecimentos Específicos:
Fundamentos da enfermagem; Enfermagem em Saúde coletiva; O exercício profissional da
enfermagem; Equipe de saúde; Educação para saúde; O atendimento de enfermagem em casos de
urgência e emergência; Primeiros socorros; A assistência integral à saúde mental; Métodos de
esterilização de materiais; Administração de medicamentos: métodos e vias, posologias de drogas e
soluções, intoxicação por medicamentos; assistência de enfermagem em programas especiais:
DST/AIDS, Imunizações, Hipertensão, Diabetes, Pneumologia Sanitária. Assistência de Enfermagem e
atenção à saúde de crianças e adolescentes e do idoso; Humanização da Assistência; Vigilância em
Saúde Sanitária, Epidemiológica e Ambiental; Processo Saúde – Doença; Imunizações; Programas de
Saúde.
Hierarquia; disciplina; processos de comunicações; normas de convivência; apresentação pessoal;
subordinação. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; evolução históricoconstitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos; Constituição da República Federativa
do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
Ética no exercício profissional.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Conhecimentos Específicos:
Conhecimentos Básicos para o exercício da profissão; Noções básicas sobre as Radiações: Riscos das
Radiações na Radiologia Diagnóstica; Meios de Proteção; Conhecimento básico sobre organização de
um Serviço de Raios X; Aparelhos de Raios X. Grades, Cones, Colinadores, Ecrans, Intensificadores.
Câmara Escura. Revelação manual e automática; Componente da câmara escura; Filmes: Revelador,
fixador e componentes; Fatores Radiológicos: Incidências; Identificação das radiografias; Incidências de
rotina e incidências especiais; Técnica Radiológica: Membro Superior; Mão - Ossos do Corpo Quirodáctilos; Mão - Corpo estranho; Idade Óssea - Punho; Cotovelo - Antebraço; Braço: Ombro; Omoplata; Articulação acrômio clavicular; Clavícula; Articulação externo-clavicular. Membro inferior; Pé
Antepé; Pé Retro-pé; Pododáctilos; Calcâneo; Pés planos; Articulação tíbio társica (ruturas
ligamentares); Perna; Joelho; Rótula; Fêmur; Colo do fêmur; Articulação coxo femural; Bacia; Púbis;
Articulação sacro ilíaca; Escanograma. Coluna Vertebral; Coluna Cervical; Coluna Toráxica; Coluna
Lombo-sacra; Cóccix; Coluna para Escoliose; Crânio: Radiografias Panorâmicas; Radiografias do crânio
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no politraumatizado; Sela túrcica; Buraco óptico; Mastóides; Seios da face; Radiografias simples de
abdômen e do tórax; Exames contrastados; Noções de Hemodinâmica; Atitude ética e profissional do
Técnica em Radiologia.
Hierarquia; disciplina; processos de comunicações; normas de convivência; apresentação pessoal;
subordinação. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; evolução históricoconstitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos; Constituição da República Federativa
do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
Ética no exercício profissional.
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
DISCIPLINAS COMUNS A TODOS OS CARGOS
Língua Portuguesa: Interpretação de texto; Sentido das palavras. Sinônimo e Antônimos; Tipologia e
gêneros textuais; Acentuação gráfica; Ortografia (NOVO ACORDO ORTOGRAFICO BRASILEIRO);
Pontuação; Estrutura das palavras; Classes gramaticais; Flexão verbal e nominal; Pronomes; Empregos
de tempos e modos verbais; Concordância nominal e verbal; Termos da oração; Tipos de Oração;
Classificação de orações; Período Composto – Coordenação e Subordinação; Funções do “que”;
Matemática: As quatro operações fundamentais (Adição, Subtração, multiplicação e divisão); Números
pares e ímpares; Dezena e Dúzia; Números decimais; Pesos; Sistema métrico decimal; Unidade de
Sistema Monetário Brasileiro; Geometria Plana (Ponto, Reta e Plano). Raciocínio Lógico: Capacidade de
interpretar figuras e questões matemáticas.
Conhecimentos Gerais/Regionais/Atualidades: Tópicos de cultura geral, atuais e relevantes em
diversas áreas (sociedade, política, economia, saúde, educação, segurança, artes, desenvolvimento
sustentável) e suas relações com a vida do cidadão comum e com a história da humanidade.
História, Evolução Econômica e Política e Aspectos Culturais do Município.
Leis Específicas Municipais; Lei Orgânica Municipal; Lei que estabelece o regime jurídico dos
funcionários públicos do Poder Executivo do Município.
AGENTE DE APOIO
Conhecimentos Específicos:
Relações humanas no trabalho; Qualidade no atendimento ao público; Trabalho em equipe; Noções de
cidadania; Noções de higiene e limpeza; Conservação, uso e guarda de materiais de limpeza e de
produtos alimentícios; Noções de segurança individual, coletiva e de instalações; Prevenção e combate
a incêndio;
Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço público; Noções
básicas de higiene corporal e do ambiente de trabalho; Noções básicas sobre a preservação do meio
ambiente e qualidade de vida; Noções básicas sobre Primeiros Socorros; Noções básicas sobre as
doenças mais comuns e sua prevenção; Noções básicas de segurança no trabalho; Cuidado e
manutenção com plantas e jardins; Coleta e reciclagem de lixo e detritos; Receber e organizar o
material de limpeza e produtos alimentícios, em locais próprios e adequados; Limpeza de pisos,
tapetes, móveis e objetos diversos. Limpeza de paredes, tetos, portas, rodapés, luminárias, vidraças,
vasos e pias. Transporte de móveis, máquinas e utensílios. Uso e cuidados com materiais de limpeza e
higiene, detergente, desinfetante e defensivo;
Preparo e distribuição de alimentos nas repartições públicas.
Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e
equipamentos de proteção coletiva (EPC); Preparação do local de trabalho.
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069, de 13/07/1990). Hierarquia; disciplina; processos de
comunicações; normas de convivência; apresentação pessoal; subordinação. Direitos Humanos:
conceito; evolução histórica no mundo; evolução histórico-constitucional no Brasil; direitos e deveres,
individuais e coletivos;
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Deveres e Direitos do Funcionário Público.
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço
público e de servidores públicos municipais.
AUXILIAR DE MERENDEIRA
Conhecimentos Específicos:
Relações Interpessoais; Qualidade no atendimento ao público; Trabalho em equipe; Noções de
cidadania; Noções de higiene e limpeza; Conservação, uso e guarda de produtos alimentícios; Noções
de segurança individual, coletiva e de instalações;
Noções dos serviços da copa e cozinha; Manusear e preparar alimentos (café, chá, sucos, etc.); atender
o público interno; higienização e conservação; executar e conservar a limpeza da copa e da cozinha;
manter a organização e a higiene do ambiente, dos utensílios e dos alimentos; controlar os alimentos
utilizados; evitar danos e perdas de materiais de Gêneros alimentícios e de limpeza; zelar pelo
armazenamento e conservação dos alimentos;
Noções de atendimento, comportamento, qualidade e responsabilidade no serviço público; Noções
básicas de higiene corporal e do ambiente de trabalho; Noções básicas sobre a preservação do meio
ambiente e qualidade de vida; Noções básicas sobre Primeiros Socorros; Noções básicas sobre as
doenças mais comuns e sua prevenção; Noções básicas de segurança no trabalho; Prevenção e
combate a incêndio; Receber e organizar os produtos de gêneros alimentícios em locais próprios e
adequados; Preparo e distribuição de alimentos nas repartições públicas.
Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e
equipamentos de proteção coletiva (EPC); Preparação do local de trabalho; Primeiros socorros.
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
COZINHEIRO (A)
Conhecimentos Específicos:
A importância da boa alimentação; Substâncias alimentares; Substâncias alimentares de origem animal;
Substâncias alimentares de origem vegetal; Substâncias alimentares de origem mineral; Nutrientes;
Classificação dos nutrientes; Alimentação equilibrada; Desnutrição; Higiene e conservação dos
alimentos; Higiene da equipe e do local de trabalho; Higiene dos alimentos; Fatores que favorecem a
contaminação; Preparação dos alimentos; Controle de estoque; Normas de conduta.
Noções Básicas de conservação de utensílios e materiais, faxinas, organização produtos de higiene e
limpeza (dosagens, formas de utilização, indicações e usos). Noções de Higiene e saúde; Noções de
Higienização (dependências, equipamentos, materiais e utensílios); Segurança no trabalho; Varrição de
superfícies diversas; Os alimentos; Proteção dos alimentos; Cuidados pessoais no trabalho – Segurança
no trabalho; Preparação dos alimentos; O gás de cozinha; Utilização e manuseio dos eletrodomésticos;
Elaboração dos pratos; Estocagem dos alimentos; Controle de estoque; Melhor aproveitamento de
alimentos; Conservação e validade dos alimentos; Relacionamento interpessoal; Conservação de
alimentos e manipulação de carnes; Conservação e higiene; Conceitos básicos de alimentação,
nutrição, nutrientes e alimentos; Relação entre saúde e alimento; A classificação dos alimentos; Os
nutrientes e sua atuação no organismo; Seleção, conservação e condições inadequadas ao consumo
dos alimentos; Cuidados ao compor frutas e verduras, alimentos enlatados, grão e farinhas, massas,
doces e tortas, carnes, pescado, laticínios.
Relações Interpessoais; Qualidade no atendimento ao público; Trabalho em equipe; Noções de
cidadania; Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual
(EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC); Preparação do local de trabalho; Primeiros socorros.
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
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Praça Juracy Magalhães Júnior S/N – Centro, Cipó- Bahia
CEP: 48.450-000
CNPJ: 13.808.936/0001-95 Tel.: (75) 3435-1023

MOTORISTA CLASSE “D”
Conhecimentos Específicos:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: Regras Gerais de Circulação:
Normas Gerais de Circulação e Conduta; Regras de Preferência; Conversões; Dos Pedestres e
Condutores não Motorizados; Classificação das Vias; LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO: Dos Veículos; Registro,
Licenciamento e Dimensões; Classificação dos Veículos; Dos equipamentos obrigatórios; Da Condução
de Escolares; Dos Documentos de Porte Obrigatório; Da Habilitação; Das Penalidades; Medidas e
Processo Administrativo; Das Infrações; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: A Sinalização de Trânsito; Gestos e
Sinais Sonoros; Conjunto de Sinais de Regulamentação; Conjunto de Sinais de Advertência; Placas de
Indicação; DIREÇÃO DEFENSIVA: Direção Preventiva e Corretiva; Automatismos; Condição Insegura e
Fundamentos da Prevenção de Acidentes; Leis da Física; Aquaplanagem; Tipos de Acidentes;
PRIMEIROS SOCORROS: Como socorrer; ABC da Reanimação; Hemorragias; Estado de Choque; Fraturas
e Transporte de Acidentados; NOÇÕES DE MECÂNICA: O Motor; Sistema de Transmissão e Suspensão;
Sistema de Direção e Freios; Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. CONHECIMENTOS GERAIS DO VEÍCULO:
Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção do veículo; Procedimentos de Segurança;
Funcionamento Básico dos Motores; Sistema de Lubrificação; Arrefecimento; Transmissão; Suspensão;
Direção; Freios; Pneus; Painel de instrumentos; Sistema Elétrico.
Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e
equipamentos de proteção coletiva (EPC); Preparação do local de trabalho.
Estatuto do Idoso (Lei n° 10741, de 01/10/2003). Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069, de
13/07/1990). Hierarquia; disciplina; processos de comunicações; normas de convivência; apresentação
pessoal; subordinação. Direitos Humanos: conceito; evolução histórica no mundo; evolução históricoconstitucional no Brasil; direitos e deveres, individuais e coletivos;
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 1º a 14, arts 37 a 43).
Deveres e Direitos do Funcionário Público.
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