ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

ANEXO IV
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2013
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A PROVA ESCRITA
OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - ALFABETIZADO E NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGOS: AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA; AGENTE DE MANUTENÇÃO;
MECÂNICO; MOTORISTA; OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS; OPERADOR DE
MÁQUINAS
PESADAS;
PEDREIRO/CARPINTEIRO;
SOLDADOR
E
AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
Língua Portuguesa:
Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, sinônimo,
acentuação gráfica, crase. Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo.
Sintaxe de concordância nominal, numeral, verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome,
advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Fonética. Análise sintática.
Conhecimentos específicos do Cargo:

AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA:
Serviços de limpeza em geral. Serviços de copa e cozinha. Requisição de materiais
necessários aos seus serviços. Estoque de produtos. Conservação do mobiliário. Postura
profissional e apresentação pessoal. Equipamentos de segurança. Relacionamento Humano.
Princípios fundamentais para o bom atendimento. Telefones de emergência. Saúde: riscos de
contaminação de alimentos; Saneamento básico; Prevenção da saúde); Reciclagem de lixo;
coleta seletiva de lixo; riscos ambientais/ contaminantes (produtos químicos); Manuseio de
produtos químicos; Armazenamento e guarda de produtos e alimentos (normais gerais).
Técnicas de limpeza e higienização de ambientes e utensílios e equipamentos de cozinha.
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
AGENTE DE MANUTENÇÃO:
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo. Comportamento no ambiente de trabalho.
Organização do local de trabalho. Carregamento e descarregamento de mercadorias de
veículos em geral. Serviços de capina em geral. Limpeza de vias públicas e praças municipais.
Tarefas de construção. Instrumentos agrícolas. Técnicas de aplicação de inseticidas e
fungicidas. Lavagem de máquinas e veículos. Limpeza de peças e oficinas. Produtos de
limpeza, sua utilidade e aplicação. Instrumentos e materiais utilizados na realização de
limpezas em geral. Coleta de lixo e tipos de recipientes. Noções de segurança no trabalho.
Noções de primeiros socorros. Conservação do Mobiliário. Telefones de emergência.
Saneamento básico. Manuseio de produtos químicos. Noções básicas de eletricidade,
hidráulica, carpintaria e marcenaria e reparos em alvenaria. Noções básicas de pintura em
paredes, muros e metal. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
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MECÂNICO:
Ajuste e montagem dos conjuntos mecânicos. Análise de danos e defeitos. Análise dimensional
das peças. Cálculos técnicos. Características gerais de danos e defeitos. Características
técnicas das transmissões mecânicas; Tipos de transmissão; Sequência para desmontar
transmissão; Componentes do sistema de transmissão; Montagem e ajuste de transmissão
mecânica. Circuitos pneumáticos hidráulicos. Conceitos básicos de fluidos. Conceitos,
definições e características da manutenção; Rotinas de cada um dos métodos de manutenção;
Administração dos materiais de manutenção; Sistema de controle e indicadores de
manutenção. Formas de planejar trabalhos de manutenção. Compressores. Conhecimentos
das normas de segurança; Conhecimentos de eletrodos, máquinas de solda e posições de
Soldagem. Conhecimentos sobre a utilização adequada das ferramentas; Conhecimentos
sobre máquinas e equipamentos: torno mecânico universal, Mandrilhadora, prensa hidráulica,
fresadora universal, furadeira de coluna, unidade oxiacetilênica, sacador hidráulico, aquecedor
de óleo e serra de fita vertical; Conhecimentos operacionais e de eletricidade. Conjuntos
mecânicos. Desenho Técnico Mecânico: Tipos de cortes: total, parcial, meio corte, composto e
omissão de corte. Seção e encurtamento. Vistas auxiliares. Vistas especiais. Projeção com
rotação. Supressão de vistas. Sistemas de cotagem. Simbologia. Determinação de revisão ou
reforma. Diagnose de conserto. Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos;
Elementos de máquinas. Elementos de vedação. Elementos estruturais. Execução de
manutenção. Execução de revisões, reformas e consertos. Ferramenta de corte, sua afiação e
aplicação. Ferramentas especiais e instrumentos de medição. Filtros. Leitura e interpretação de
desenho: plantas baixas; desenho de conjuntos; cortes dimensionais. Lubrificação: tipos de
lubrificantes e aplicações; equipamentos para lubrificação. Metrologia básica: paquímetro,
micrômetro, nível de precisão, hidrômetro e macromedidores de vazão. Manutenção e
operação de bombas elétricas: bombas e eixos verticais, horizontais e submersos; manutenção
preventiva e corretiva. Nivelamento e alinhamento geométrico e conjunto moto-bombas:
Instrumentos utilizados; procedimentos operacionais; bombas de eixo vertical e horizontal de
vazão acima de 1m³ por segundo. Noções de controle e conhecimentos dos comandos dos
equipamentos; Noções de usinagem: princípios e funções do torno mecânico. Normas técnicas.
Operação de instrumentos e máquinas especificas da área. Operação e manutenção de
equipamentos hidromecânicos: válvulas de retenção; canais de irrigação a céu aberto;
tubulações gravitacionais e não gravitacionais de médio e grande porte. Origem de danos e
defeitos. Outros elementos de máquinas. Preparação para montagem. Soldagem de
manutenção: processos utilizados; análise dos procedimentos e aplicações. Técnicas de
desmontagem e montagem de conjuntos moto-bombas: componentes fixos e móveis; análise
de falhas e elementos mecânicos. Uso adequado das ferramentas especiais. Válvulas, cilindros
e tubulações. Processos de fabricação mecânica. Materiais utilizados em mecânica e ensaios
dos materiais. Elementos de máquinas. Tratamento térmico e tratamento de superfície.
Automatização e automação. Qualidade e conservação do Meio ambiente. Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais.
Bibliografia:
Livros e Manuais sobre Mecânica
Telecurso 2000 Profissionalizante Mecânica (todos os fascículos).
Estatuto do Servidor Público Municipal.
Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria 3214, de 8 de junho de 1.978) e
suas devidas alterações na íntegra. Consultas no link:
http://www.mte.gov.br/seg_sau/leg_normas_regulamentadoras.asp
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MOTORISTA:
Lei N.˚ 9.503, de 23 de setembro de 1.997 (Código de Trânsito Brasileiro) e suas alterações.
Normas Gerais de Circulação e Conduta; Do Cidadão; Da educação para o trânsito; Da
sinalização de trânsito; Das infrações; Dos crimes de Trânsito; Direção Defensiva; Inspeção e
cuidados com os veículos. Conhecimentos de mecânica de veículos automotores;
Conhecimentos de elétrica de veículos automotores; Relações humanas; Primeiros socorros;
Direção defensiva; Noções de cidadania; Relações Humanas / Interpessoal; Ética e Postura
Profissional. Noções de Ética profissional e pessoal: respeito mútuo, justiça, diálogo,
solidariedade. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS:
Lei N.˚ 9.503, de 23 de setembro de 1.997 (Código de Trânsito Brasileiro) e suas alterações.
Normas Gerais de Circulação e Conduta; Do Cidadão; Da educação para o trânsito; Da
sinalização de trânsito; Das infrações; Dos crimes de Trânsito; Direção Defensiva; Inspeção e
cuidados com as máquinas. Conhecimentos de mecânica de máquinas; Segurando do
Trabalho: Equipamentos de Proteção Individual; Relações humanas; Primeiros socorros;
Direção defensiva; Preparativos para funcionamento da Máquina; Parada do Motor; Painel de
controle; Combustível, fluidos e lubrificantes; Compartimento do Operador; Principais controles
de Operação; Controles da caixa de mudanças; Instruções para o manejo da máquina.
Manutenção e Lubrificação: Principais pontos de lubrificação; Tabelas de manutenção
periódica; Sistema de arrefecimento do motor; (radiador, correias, bomba d'água). Sistema de
Combustível. Sistema Elétrico. Sistema de Frenagem. Sistema de Lubrificação do Motor.
Sistema de Purificação de ar do motor. Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção de
Máquinas em geral; Funcionamento Básico dos Motores; Direção; Freios; Pneus.
Conhecimentos de operacionalização de máquinas pesadas em geral (de rodas, de esteiras,
de laminas e etc.). Proteção ao Meio Ambiente; Noções de cidadania; Relações Humanas /
Interpessoal; Ética e Postura Profissional e pessoal: respeito mútuo, justiça, diálogo,
solidariedade. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS:
Lei N.˚ 9.503, de 23 de setembro de 1.997 (Código de Trânsito Brasileiro) e suas alterações.
Normas Gerais de Circulação e Conduta; Do Cidadão; Da educação para o trânsito; Da
sinalização de trânsito; Das infrações; Dos crimes de Trânsito; Direção Defensiva; Inspeção e
cuidados com as máquinas. Conhecimentos de mecânica de máquinas; Segurando do
Trabalho: Equipamentos de Proteção Individual; Relações humanas; Primeiros socorros;
Direção defensiva; Preparativos para funcionamento da Máquina; Parada do Motor; Painel de
controle; Combustível, fluidos e lubrificantes; Compartimento do Operador; Principais controles
de Operação; Controles da caixa de mudanças; Instruções para o manejo da máquina.
Manutenção e Lubrificação: Principais pontos de lubrificação; Tabelas de manutenção
periódica; Sistema de arrefecimento do motor; (radiador, correias, bomba d'água). Sistema de
Combustível. Sistema Elétrico. Sistema de Frenagem. Sistema de Lubrificação do Motor.
Sistema de Purificação de ar do motor. Conhecimentos Práticos de Operação e Manutenção de
Máquinas em geral; Funcionamento Básico dos Motores; Direção; Freios; Pneus.
Conhecimentos de operacionalização de máquinas pesadas em geral (de rodas, de esteiras,
de laminas e etc.). Proteção ao Meio Ambiente; Noções de cidadania; Relações Humanas /
Interpessoal; Ética e Postura Profissional e pessoal: respeito mútuo, justiça, diálogo,
solidariedade. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
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PEDREIRO/CARPINTEIRO:
Alinhamento, esquadrejamento e nivelamento de estruturas, paredes, pisos e outros pontos
necessários na construção civil. Assentamento de: aparelhos sanitários, blocos de concreto,
esquadrias, manilhas, tijolos e tubulações. Baldrames, cintas de amarração, pilares, vigas e
outros elementos de sustentação. Coberturas de obras: forros, lajes e telhados;
impermeabilização de coberturas. Comportamento e ética no local de trabalho. Confecção de
formas, medição, corte e amarração de ferragens. Conhecimento de materiais e termos
técnicos utilizados na Construção Civil. Ferramentas manuais e eletro portáteis utilizadas em
construção civil. Manuseio de ferramentas manuais como: esquadro, nível, prumo, trena e
outras necessárias ao ofício. Montagem e desmontagem de andaimes de madeira e/ou
metálico). Noções de projetos de instalação: elétrico, hidráulico, telefônico e outros.
Organização e limpeza do local de trabalho. Paginação de pisos e similares; utilização de
argamassa e rejunte flexível. Revestimento de paredes: chapisco, emboço e reboco; azulejos,
cerâmicas e pedras decorativas. Segurança do trabalho e prevenção de acidentes. Sistema
Métrico Decimal e de polegadas. Traços básicos de argamassa e concreto. Transporte e
armazenamento dos materiais. Uso e conservação de Equipamentos de Proteção Individual e
Coletiva. Noções de Leitura e Interpretação de Desenho da Construção Civil e Metrologia
aplicada a Construção Civil; Gestão Integrada na Construção Civil: Normalização; Noções de
segurança no trabalho (NR 10 E NR 18) e higiene na construção civil; qualidade; planejamento;
meio ambiente. Leitura e Interpretação de Projetos de Fôrmas; Característica Técnicas das
Ferramentas e Recursos de Obras; Preparação dos Elementos de Montagem de Fôrmas;
Locação de Base e Fixação de Gastalhos; Montagem de Fôrmas de Pilares e Vigas;
Escoramento de Lajes; Confecção de Fôrmas para Escada; Andaimes; Confecção de formas
para reservatório. Fabricar e ou reformar barracões, galpões, andaimes, passarelas, pontes,
carrocerias de caminhões. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Bibliografia Sugerida:
Livros e manuais técnicos que apresentem temas relacionados aos assuntos acima.
Catálogos técnicos da Tigre, disponíveis em:
http://www.tigre.com.br/pt/catalogos_tecnicos.php
Catálogos técnicos da Quartzolit, disponíveis em:
http://www.weber.com.br/assentar-revestimentos/o-guia-weber.html
Faz Fácil, o site que ensina a fazer! – Reformas & Construção. Disponível em:
http://www.fazfacil.com.br/index.html
SOLDADOR:
Metalurgia básica (noções de tratamento térmico); Termologia; Dilatação linear; Processo de
soldagem a gás (oxiacetileno, oxipropano, etc.); Processo de soldagem elétrica (ênfase em
soldagem com eletrodo revestido; Soldagem de aço liga, aço especial, aço manganês;
Soldagem de manutenção e seleção de processos; Soldagem aluminotérmica. Simbologia de
Soldagem. Classificação dos processos de soldagem. Transferência Metálica. Soldagem
Oxiacetilênica. Corte por ação térmica e goivagem. Soldagem a arco elétrico. Eletrodo
Revestido. MIG/MAG. TIG. Plasma. Arco submerso. Soldagem por resistência. Preparação de
juntas de solda. Metalurgia da Soldagem.
Constituição Federal, em seus Artigos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jaborá, todo teor. Lei nº 8.078, de 11 de
Setembro de 1.990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, todo
teor. Lei nº 8.429, de 02 de Junho de 1.992, que Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego
ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências,
todo teor. Lei Orgânica do Município de Jaborá, todo teor.
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
Atribuições do Agente Comunitário de Saúde – Lei Federal nº. 11.350; Programa de Agente
Comunitário de Saúde (PACS); Programa de Saúde da Família – Estratégia de reorientação do
modelo assistencial, princípios e diretrizes, equipe mínima, territorialização; SIAB (Sistema de
Informação da Atenção Básica) – Ficha A, B, C, D, SSA2, PMA2; Visita domiciliar
(características e objetivos); Cadastramento das famílias e acompanhamento das gestantes,
hipertensos e diabéticos; Noções de saúde bucal; Noções referentes ao acompanhamento de
pacientes com tuberculose e hanseníase; Noções sobre quais são as Doenças de Notificação
Compulsória (DNC); Noções de doenças sexualmente transmissíveis; Noções de controle da
Dengue; Noções referentes ao processo saúde doença; Noções de saneamento básico;
Noções de vigilância epidemiológica; Noções referentes à assistência à saúde da criança;
Noções referentes à assistência à saúde do adolescente; Noções referentes à assistência à
saúde da mulher; Noções referentes à assistência à saúde do homem; Noções referentes à
assistência à saúde do idoso; Noções referentes a endemias e epidemias; Noções referentes
ao Sistema Único de Saúde – SUS.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PARA NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR
CARGOS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO; TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA; TÉCNICO EM
ENFERMAGEM; CONTADOR; PROFESSOR COM PEDAGOGIA; PROFESSOR DE
CIÊNCIAS; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA; PROFESSOR DE HISTÓRIA;
PROFESSOR DE MATEMÁTICA; PROFESSOR DE PORTUGUÊS/INGLÊS; ASSISTENTE
SOCIAL; ENFERMEIRO; MÉDICO CLÍNICO GERAL; MÉDICO VETERINÁRIO E
ODONTÓLOGO – ESF.
Língua Portuguesa:
Leitura, compreensão e interpretação de texto; Vocabulário: sentido denotativo e conotativo,
sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e polissemia. Variantes linguísticas, linguagem
oral e linguagem escrita, formal e informal e gíria. Ortografia: emprego das letras e acentuação
gráfica Fonética: encontros vocálicos e consonantais, dígrafos e implicações na divisão de
sílabas. Pontuação: emprego de todos os sinais de pontuação. Classes de palavras:
Pronomes: classificação emprego e colocação pronominal (próclise, ênclise e mesóclise);
Verbos: emprego dos modos e tempos, flexões dos verbos irregulares, abundantes e
defectivos e vozes verbais; Preposições: relações semânticas estabelecidas pelas preposições
e locuções prepositivas, o emprego indicativo da crase; Conjunções: classificação, relações
estabelecidas por conjunções e locuções conjuntivas. Termos da oração: identificação e
classificação. Processos sintáticos de coordenação e subordinação; classificação dos períodos
e orações. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Estrutura e formação
das palavras. Manual de Redação da Presidência da República (Parte I – As Comunicações
Oficiais – Capítulos I, II e III).
Conhecimentos Gerais:
Brasil 500 anos: estrutura econômica, política, social, cultural, a era Vargas, a nova república.
Globalização mundial e seus problemas, o subdesenvolvimento, as fontes de energia, estrutura
estaria e sexual da população, degradação do meio ambiente, os problemas sociais urbanos
no Brasil, tópicos relevantes e atuais sobre política, educação, saúde e desenvolvimento
sustentável. Desemprego e o novo racismo. Os perigos para o meio ambiente global. Noções
básicas sobre o País, o Estado e o Município referente: a organização política, aspectos
culturais, a economia, a educação, a agricultura, a pecuária, o esporte, o comércio e o turismo.
Meio ambiente: preservação e destruição envolvendo questões atuais. Atualidades do cenário
nacional e internacional. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com
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o público interno e externo e colegas de trabalho. Estatuto do Servidor Público Municipal:
direitos e deveres. Noções de reciclagem e ecologia. Sugestão Bibliográfica: Sites oficiais do
Estado e Governo Federal, jornais, telejornais, revistas, periódicos, mídias em geral e outros
materiais que abrangem o programa proposto. Lei Orgânica do Município de Jaborá. Estatuto
do Servidor Municipal, da parte de direitos e deveres.
Conhecimentos específicos do Cargo:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO:
Noções de Administração: organizações, eficiência e eficácia. O processo administrativo:
planejamento, organização, influência e controle. Planejamento: fundamentos, tomada de
decisões e ferramentas. Organização: fundamentos, estruturas organizacionais tradicionais,
tendências e práticas organizacionais. Influência: aspectos fundamentais da comunicação,
liderança, motivação, grupos, equipes e cultura organizacional. Princípios fundamentais de
administração pública: administração pública no Brasil, administração pública gerencial,
reforma da gestão pública e sistemas de administração federal. Comunicação Administrativa:
noções sobre comunicação na administração pública; correspondências, atos oficiais,
encaminhamentos. Noções básicas da lógica matemática. Cálculo proposicional: questões
clássicas de raciocínio e métodos algébricos e aritméticos; princípio multiplicativo e problemas
de contagem; princípio da casa dos pombos; regra de três e regra de sociedade. Sequências
Lógicas e Leis de Formação. Descoberta da lei de formação de sequências envolvendo
números, letras, figuras geométricas, palavras, etc. Sistemas operacionais Windows e Linux:
conceitos básicos, noções de operação e administração. Operação em aplicativos de Edição
de Texto, Planilhas e Apresentações. Operações na rede WEB com Navegador Firefox, e-mail,
webmail e FTP. Operações de acesso e transferência de arquivos em rede. Utilização de
Periféricos e dispositivos de armazenamento (impressoras, digitalizadores, HD's externos,
cartões de armazenamento e pen drives. Noções básicas de hardware. Normas de utilização
responsável dos recursos de informática.
Constituição Federal, em seus Artigos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jaborá, todo teor. Lei nº 8.078, de 11 de
Setembro de 1.990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, todo
teor. Lei nº 8.429, de 02 de Junho de 1.992, que Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego
ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências,
todo teor. Lei Orgânica do Município de Jaborá, todo teor.
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA:
Uso e conservação dos solos; Adubação em geral; Tipos e classificação de fertilizantes e
corretivos; Irrigação e drenagem; Conhecimentos gerais de fitotecnia; Grandes culturas anuais;
Grandes culturas perenes; Olericultura; Fruticultura; Silvicultura; Pastagens; Mecanização
agrícola; Máquinas e implementos agrícolas; Regulagem de equipamentos agrícolas;
Manutenção de máquinas e implementos agrícolas; Noções de fitossanidade; Identificação das
principais pragas agrícolas; Manejo de pragas; Uso correto de agrotóxicos; Conhecimentos
gerais de zootecnia; Bovinocultura; Avicultura; Ovinocultura; Caprinocultura; Piscicultura;
Suinocultura; Noções de sanidade animal; Noções de higiene e de segurança individual,
coletiva e de instalações; Noções de Primeiros Socorros.
Constituição Federal, em seus Artigos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jaborá, todo teor. Lei nº 8.078, de 11 de
Setembro de 1.990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, todo
teor. Lei nº 8.429, de 02 de Junho de 1.992, que Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego
ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências,
todo teor. Lei Orgânica do Município de Jaborá, todo teor.
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM:
Técnicas Básicas de Enfermagem; Sinais Vitais, Temperatura, Pulsação, Respiração, Pressão
Arterial, Procedimentos em Unidades Básicas de Saúde; Agentes infecciosos e ectoparasitos
(vírus, bactérias, fungos, protozoários e artrópodes). Doenças Transmissíveis. Saneamento
Básico, Ações de Vigilância Epidemiológica, Programas de Saúde Publicas, Noções básicas na
administração de fármacos; Noções de anatomia e fisiologia; Fundamentos de Enfermagem:
técnicas básicas. Enfermagem Médico Cirúrgica: Assistência de enfermagem em Doenças
Transmissíveis – defesa do organismo, conceito e tipo de imunidade, noções de vacinação.
Assistência
de
enfermagem
em
distúrbios
crônico-degenerativos:
respiratórios,
cardiovasculares, gastrointestinais, musculoesqueléticos. Atuação de enfermagem em Centro
Cirúrgico de Central de Material. Enfermagem Materno-Infantil e Pediatria: Atendimento de
enfermagem à saúde materno-infantil e pediatria: pré-natal, parto e puerpério e período
neonatal. Enfermagem de urgência e emergência: primeiros socorros. Procedimentos de
urgência para ferimentos, desmaio, vertigens e corpos estranhos.
Constituição Federal, em seus Artigos: 196, 197, 198, 199 e 200.
Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de
novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de
19 de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá
outras providências todo o teor. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), em seus Artigos: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de
1.990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, todo o
teor. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 15, 16, 17,
18 e 19. Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006, todo teor. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de
2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 6, 7 e 8. Programa de Saúde da
Família (PSF), todo o teor. Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), todo teor.
CONTADOR:
Contabilidade Pública: - Noções Gerais; A Fazenda Pública; A Contabilidade Pública.
Patrimônio Público: - Conceito; Aspectos Qualitativos; Aspectos Quantitativos. Gestão Pública:
- Conceito; Obtenção e Aplicação de Recursos Financeiros; Exercício Período Administrativo;
Regime de Caixa e Competência. Planejamento e Orçamento Público: - Conceito; Princípios
Orçamentários; Elaboração do Orçamento; Créditos Adicionais. Receitas Públicas: - Conceitos;
classificação; Estágios da Receita; Dívida Ativa. Despesas Públicas: - Conceito; classificação
das Despesas Públicas; Licitação Pública; Restos a Pagar. Plano de Contas e Escrituração: Objeto; Estrutura. Balanços e Prestação de Contas: - Conceito; Balanços Gerais; Apuração de
Resultado; Prestação e fiscalização das contas governamentais. Lei de Responsabilidade
Fiscal: - Fundamentos; Objetivos. Constituição Federal, em seus Artigos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jaborá, todo
teor. Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2.000, que Estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, todo teor.
Lei nº 8.078, de 11 de Setembro de 1.990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências, todo teor. Lei nº 8.429, de 02 de Junho de 1.992, que Dispõe sobre as
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e
dá outras providências, todo teor. Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1.993, que regulamenta o
Artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências, todo teor. Lei Orgânica do Município de
Jaborá, todo teor.
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PROFESSOR COM PEDAGOGIA:
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do
educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes
teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do
educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto
político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações
voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensinoaprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos.
Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando.
Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Estrutura e organização do ensino no
Brasil. Educação Básica no Brasil. Planejamento de ensino: definição, elaboração,
características e finalidades. Avaliação educacional na Educação Básica. Métodos
pedagógicos na educação Básica. Conceito de Ensino e Aprendizagem. Constituição Federal,
em seus Artigos: 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 e 214. Decreto nº 5.296, de 02 de
Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de novembro de 2.000, que dá
prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2.000,
que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências todo o
teor. Diretrizes Curriculares Nacionais, todo teor. História da Educação. Lei nº 8.069, de 13 de
Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus Artigos: 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69. Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1.996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, todo teor. Lei nº 10.741, de 1º de
Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Lei nº 12.288,
de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 e 20. Noções da Proposta Construtivista. Noções de Educação, Escola,
Docente e Discente. Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias,
Recursos e Avaliação. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s), todo teor. Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil, todo teor. Tipos de Plano de Ensino.
PROFESSOR DE CIÊNCIAS:
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do
educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes
teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do
educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto
político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações
voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensinoaprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos.
Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando.
Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. O conhecimento científico: evolução
histórica. Ensino de Ciências: evolução e contextualização na sociedade brasileira; o ensino de
Ciências e as questões sociais: ambiente, saúde, orientação sexual, ética e pluralidade cultural.
Relação entre os seres vivos e o ambiente: o homem e a sua ação sobre o ambiente; princípios
básicos que regem as funções vitais dos seres vivos; relação entre estruturas e funções dos
sistemas e suas adaptações ao meio; caracterização dos grandes grupos animais e vegetais.
O corpo humano como um todo em equilíbrio: saúde e orientação sexual, desequilíbrios:
endemias, drogas, desnutrição. Continuidade das espécies: evolução; reprodução,
hereditariedade. Fundamentos teóricos da Química: conceitos, leis, relações e princípios
básicos; interações e transformações químicas. Fundamentos teóricos da Física: conceitos,
leis, relações e princípios básicos. Conceito de Ensino e Aprendizagem. Constituição Federal,
em seus Artigos: 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 e 214. Decreto nº 5.296, de 02 de
Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de novembro de 2.000, que dá
prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2.000,
que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
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pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências todo o
teor. Diretrizes Curriculares Nacionais, todo teor. História da Educação. Lei nº 8.069, de 13 de
Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus Artigos: 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69. Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1.996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, todo teor. Lei nº 10.741, de 1º de
Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Lei nº 12.288,
de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 e 20. Noções da Proposta Construtivista. Noções de Educação, Escola,
Docente e Discente. Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias,
Recursos e Avaliação. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s), todo teor. Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil, todo teor. Tipos de Plano de Ensino.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do
educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes
teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do
educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto
político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações
voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensinoaprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos.
Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando.
Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Dimensões históricas da Educação Física.
Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Educação e ao Esporte: lazer e as
interfaces com a Educação Física, esporte, mídia e os desdobramentos na Educação Física; as
questões de gênero e o sexismo aplicados à Educação Física; corpo, sociedade e a construção
da cultura corporal de movimento. Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao
Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; nutrição e atividade física;
socorros de urgência aplicados à Educação Física. A Educação Física no currículo da
Educação Básica - significados e possibilidades: as diferentes tendências pedagógicas da
Educação Física na escola; Educação Física escolar e cidadania; os objetivos, conteúdos,
metodologia e avaliação na Educação Física escolar. Esporte e jogos na escola: competição,
cooperação e transformação didático – pedagógica. Crescimento e desenvolvimento motor.
Conceito de Ensino e Aprendizagem. Constituição Federal, em seus Artigos: 205, 206, 207,
208, 209, 210, 211, 212, 213 e 214. Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que
regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de
atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2.000, que
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências todo o teor.
Diretrizes Curriculares Nacionais, todo teor. História da Educação. Lei nº 8.069, de 13 de Julho
de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus Artigos: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69. Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1.996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional, todo teor. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003
(Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de
2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
e 20. Noções da Proposta Construtivista. Noções de Educação, Escola, Docente e Discente.
Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação.
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s), todo teor. Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil, todo teor. Tipos de Plano de Ensino.
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PROFESSOR DE HISTÓRIA:
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do
educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes
teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do
educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto
político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações
voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensinoaprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos.
Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando.
Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Ensino de História: Saber histórico escolar;
seleção e organização de conteúdos históricos; metodologias do ensino de História; trabalho
com documentos e diferentes linguagens no ensino de História. Conhecimento histórico
contemporâneo: saber histórico e historiografia; história e temporalidade. História do Brasil e a
construção de identidades: historiografia brasileira e a história do Brasil; história nacional,
regional e local; história brasileira: da ocupação indígena ao mundo contemporâneo. História
da América e suas identidades: lutas sociais e identidades: sociais, culturais e nacionais.
História do mundo Ocidental: legados culturais da Antiguidade Clássica, convívios e confrontos
entre povos e culturas na Europa medieval; história africana e suas relações com a Europa e a
América. Lutas sociais, cidadania e cultura no mundo capitalista. Conceito de Ensino e
Aprendizagem. Constituição Federal, em seus Artigos: 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
213 e 214. Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos
10.048, de 08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que
especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, e dá outras providências todo o teor. Diretrizes Curriculares Nacionais,
todo teor. História da Educação. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e
do Adolescente), em seus Artigos: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69.
Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1.996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, todo teor. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em seus
Artigos: 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade
Racial), em seus Artigos: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Noções da Proposta
Construtivista. Noções de Educação, Escola, Docente e Discente. Noções de Planejamento de
Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação. Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN´s), todo teor. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, todo
teor. Tipos de Plano de Ensino.
PROFESSOR DE MATEMÁTICA:
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do
educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes
teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do
educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto
político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações
voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensinoaprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos.
Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando.
Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. Números e operações: resolução de
situações-problema, compreendendo diferentes significados das operações, envolvendo
números naturais, inteiros, racionais e irracionais; obtenção de expressões equivalentes a uma
expressão algébrica por meio de fatorações e simplificações; tradução de situações-problema
por equações ou inequações do 1º e 2º graus, discutindo o significado das raízes encontradas
em confronto com a situação proposta; uso de funções para descrever a interdependência de
duas grandezas em situações concretas; identificação de gráficos que representam funções
reais, analisando suas propriedades (crescimento e decrescimento, zeros, etc); resolução de
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situações-problema envolvendo funções polinomiais do 1º e do 2º graus; resolução de
situações-problema que envolvem porcentagem e juros. Espaço e forma: interpretação, a partir
de situações-problema (leitura de plantas, croquis, mapas), da posição de pontos e de seus
deslocamentos no plano, pelo estudo das representações em um sistema de coordenadas
cartesianas; classificação de figuras tridimensionais e bidimensionais, segundo critérios
diversos, como: corpos redondos e poliedros; poliedros regulares e não-regulares, prismas,
pirâmides e outros poliedros; círculos, polígonos e outras figuras; número de lados dos
polígonos; eixos de simetria de um polígono; paralelismo de lados, medidas de ângulos e de
lados; análise em prismas e pirâmides da posição relativa de duas arestas (paralelas,
perpendiculares, reversas) e de duas faces (concorrentes, paralelas, perpendiculares);
identificação de ângulos congruentes, complementares e suplementares em feixes de retas
paralelas cortadas por retas transversais; determinação da soma dos ângulos internos de um
polígono convexo qualquer; resolução de situações envolvendo congruência e/ou semelhança
de triângulos; aplicação do teorema de Tales e do teorema de Pitágoras. Medidas: resolução
de situações-problema envolvendo grandezas (capacidade, tempo, massa, temperatura) e as
respectivas unidades de medida, fazendo conversões adequadas para efetuar cálculos e
expressar resultados; cálculo da área de superfícies planas; cálculo da área da superfície total
de alguns sólidos geométricos (prismas e cilindros); cálculo do volume de alguns prismas retos
e composições destes; estabelecimento da relação entre a medida da diagonal e a medida do
lado de um quadrado e a relação entre as medidas do perímetro e do diâmetro de um círculo.
Tratamento da informação: leitura e interpretação de dados expressos em gráficos de colunas,
de setores, histogramas e polígonos de frequência; obtenção das medidas de tendência central
de uma pesquisa (média, moda e mediana), compreendendo seus significados para fazer
inferências; construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo e a indicação
da probabilidade de um evento por meio de uma razão. Objetivos e seleção de conteúdos da
Matemática no Ensino Fundamental. Aprender e ensinar Matemática no Ensino Fundamental: o
professor e o saber matemático; o aluno e o saber matemático; as relações professor-aluno e
aluno-aluno. A resolução de problemas e o ensino-aprendizagem de Matemática. Avaliação em
Matemática. Meios para ensinar e aprender Matemática no Ensino Fundamental: possibilidades
da história da Matemática; jogos nas aulas de Matemática; o uso das calculadoras. Conceito de
Ensino e Aprendizagem. Constituição Federal, em seus Artigos: 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213 e 214. Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis
nos 10.048, de 08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que
especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, e dá outras providências todo o teor. Diretrizes Curriculares Nacionais,
todo teor. História da Educação. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e
do Adolescente), em seus Artigos: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69.
Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1.996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, todo teor. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em seus
Artigos: 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade
Racial), em seus Artigos: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Noções da Proposta
Construtivista. Noções de Educação, Escola, Docente e Discente. Noções de Planejamento de
Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação. Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN´s), todo teor. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, todo
teor. Tipos de Plano de Ensino.
PROFESSOR DE PORTUGUÊS/INGLÊS:
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do
educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes
teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do
educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto
político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações
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voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensinoaprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos conteúdos.
Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando.
Educação inclusiva. Gestão participativa na escola.
Aprendizagem da língua materna: estrutura, uso e funções; ensino e aprendizagem da
gramática normativa. Linguagem: uso, funções, análise; língua oral e escrita; variações
lingüísticas; norma padrão. O texto: tipologia textual; intertextualidade; coesão e coerência
textuais; o texto e a prática de análise linguística. Leitura e produção de textos. Literatura
brasileira.
A metodologia de Língua Estrangeira; Proposta Curricular de Língua Estrangeira Moderna; O
ensino de língua para a comunicação; dimensões comunicativas no ensino de inglês;
construção da leitura e escrita da Língua Estrangeira; a escrita e a linguagem oral do Inglês; a
natureza sociointeracional da linguagem; o processo ensino e aprendizagem da Língua
Estrangeira.
Conceito de Ensino e Aprendizagem. Constituição Federal, em seus Artigos: 205, 206, 207,
208, 209, 210, 211, 212, 213 e 214. Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que
regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de
atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2.000, que
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências todo o teor.
Diretrizes Curriculares Nacionais, todo teor. História da Educação. Lei nº 8.069, de 13 de Julho
de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus Artigos: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69. Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1.996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional, todo teor. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003
(Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de
2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
e 20. Noções da Proposta Construtivista. Noções de Educação, Escola, Docente e Discente.
Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação.
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s), todo teor. Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil, todo teor. Tipos de Plano de Ensino.
ASSISTENTE SOCIAL:
Análise de conjuntura. Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão. Serviço Social e
formação profissional. História do Serviço Social. A dimensão política da prática profissional.
Pesquisa em Serviço Social. Metodologia do Serviço Social. Desafios do Serviço Social na
contemporaneidade. Atuação do Serviço Social na administração de políticas sociais.
Planejamento. Estratégico. Participativo. Serviço Social e interdisciplinaridade. Fenômeno
grupal. Ética Profissional. O projeto ético-político-profissional do Serviço Social. A Ética
aplicada à ação profissional na política de Saúde. Serviço Social e a política de Saúde Mental.
Sistema Único da Assistência Social. Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93).
Constituição Federal, em seus Artigos: 196, 197, 198, 199 e 200. Decreto nº 5.296, de 02 de
Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de novembro de 2.000, que dá
prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2.000,
que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências todo o
teor. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus
Artigos: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, todo o teor. Lei nº
10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 15, 16, 17, 18 e 19.
Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006, todo teor. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010.
(Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 6, 7 e 8.
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ENFERMEIRO:
Sinais Vitais, Temperatura, Pulsação, Respiração, Pressão Arterial, Procedimentos em
Unidades Básicas de Saúde; Agentes infecciosos e ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos,
protozoários e artrópodes). Doenças Transmissíveis. Saneamento Básico, Ações de Vigilância
Epidemiológica, Noções básicas na administração de fármacos; Retrospectiva histórica;
Reforma Sanitária. Princípios e diretrizes; Instâncias gestoras e decisórias. Atenção Primária
de Saúde: Conceitos, princípios e seu papel na organização do sistema de saúde. Estratégia
Saúde da Família (ESF): Conceitos, princípios e diretrizes operacionais (normas); Atribuições
dos membros da equipe. Promoção à Saúde: Estratégias e diretrizes políticas. Capítulo da
Atenção Básica. Planejamento em Saúde: - Conceitos, métodos e técnicas; Diagnóstico de
Saúde / territorialização; Informação em Saúde (conceitos, sistemas e utilização). Vigilância à
Saúde: - Processo saúde-doença; Vigilância Epidemiológica: conceitos, indicadores e medidas
de controle e avaliação; Vigilância Sanitária: conceitos, indicadores e medidas de controle e
avaliação; Vigilância Ambiental: conceitos, indicadores e medidas de controle e avaliação.
Biossegurança: Medidas de biossegurança relacionadas serviços de saúde; Riscos,
exposições e efeitos clínicos ocasionados pelo o ambiente de trabalho. Bioética: Conceito,
finalidade e princípios. Enfermeiro: Evolução histórica da saúde pública; Níveis de Prevenção
da doença; Noções de Epidemiologia; Saneamento básico; Educação em saúde; Reforma
Sanitária. Principais Programas de Saúde: Programa de Assistência Integral à Saúde da
Mulher; Programa Nacional de Imunização; Programa de Controle de Hipertensão e Diabetes e
Programa de Pré-natal; Planejamento Familiar; Saúde da Criança e do Adolescente; Saúde do
Trabalhador; Saúde do Adulto e do Idoso; DST e AIDS; Tuberculose; Hanseníase; Programa
Nacional de Imunização; Saúde Mental e o CAPS. Processo de Trabalho em saúde;
Planejamento Organização e Gerência de Serviços de Saúde. Supervisão e Avaliação da
Qualidade da Assistência e do Serviço de Enfermagem. Aspectos históricos, éticos e legais do
exercício profissional: Princípios éticos e legais da prática profissional. Código de deontologia e
o processo ético de transgressões e penalidades. Competências do Enfermeiro.
Constituição Federal, em seus Artigos: 196, 197, 198, 199 e 200. Decreto nº 5.296, de 02 de
Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de novembro de 2.000, que dá
prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2.000,
que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências todo o
teor. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus
Artigos: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, todo o teor. Lei nº
10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 15, 16, 17, 18 e 19.
Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006, todo teor. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010.
(Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 6, 7 e 8. Programa de Saúde da Família
(PSF), todo o teor. Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), todo teor.
MÉDICO CLÍNICO GERAL:
Dor fisiopatologia. Dor torácica. Dor abdominal. Cefaléias. Dor lombar e Cervical. Distúrbios da
regulação térmica. Calafrios e Febre. Dores musculares, Espasmos, Cãibras e Fraqueza
muscular. Tosse e hemoptise. Dispnéia e edema pulmonar. Edema. Cianose, hipoxia e
policitemia. Hipertensão arterial. Síndrome de choque. Colapso e morte cardiovascular súbita.
Insuficiência cardíaca. Insuficiência coronária. Bradiarritmias. Taquiarritmias. Cateterismo e
Angiografia cardíaca. Febre reumática. Endocardite infecciosa. Miocardiopatias e miocardites.
Infarto agudo do miocárdio. Cor pulmonale. Parada cardiorespiratória. Constipação. Diarréia e
Distúrbios da função ano retal. Aumento e perda de peso. Hematêmese e melena. Hepatite
aguda e crônica. Icterícia e hepatomegalia. Cirrose. Distensão abdominal e ascite.
Coledocolitiase. Doenças do pâncreas. Líquidos e eletrólitos. Acidose e alcalose. Anemias.
Hemorragia e trombose. Biologia do envelhecimento. Problema de saúde do idoso. Diagnóstico
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e manuseio das afecções mais comuns da pessoa idosa. Avaliação e diagnóstico das doenças
infecciosas. Diarréia infecciosa aguda e intoxicação alimentar. Doenças sexualmente
transmissíveis. Síndrome de angustia respiratória do adulto. Estado de mal asmático. Doença
pulmonar obstrutiva crônica. Tromboembolismo pulmonar. Insuficiência renal aguda.
Insuficiência renal crônica. Glomerulopatias. Obstrução das vias urinárias. Lúpus eritematoso
sistêmico. Artrite reumatóide. Vasculites. Doença articular degenerativa. Artrite infecciosa.
Distúrbios da coagulação. Diabetes mellitus. Doenças da tireóide. Doenças vasculares
cerebrais, traumatismo cranioencefálico e raquimedular. Viroses do sistema nervoso central:
meningites e encefalites. Coma. Doenças ocupacionais. Acidentes do trabalho. Neoplasias.
Carências nutricionais. Constituição Federal, em seus Artigos: 196, 197, 198, 199 e 200.
Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de
novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de
19 de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá
outras providências todo o teor. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), em seus Artigos: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de
1.990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, todo o
teor. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 15, 16, 17,
18 e 19. Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006, todo teor. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de
2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 6, 7 e 8. Programa de Saúde da
Família (PSF), todo o teor. Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), todo teor.
MÉDICO VETERINÁRIO:
Etologia e bem-estar animal. Semiologia veterinária. Microbiologia. Parasitologia veterinária.
Clínica de pequenos animais. Clínica de equídeos. Clínica de ruminantes. Clínica de animais
silvestres. Higiene, saúde pública, epidemiologia e vigilância sanitária. Nutrição e alimentação
animal. Zoonoses.
Constituição Federal, em seus Artigos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jaborá, todo teor.
Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2.000, que Estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, todo teor.
Lei nº 8.078, de 11 de Setembro de 1.990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências, todo teor.
Lei nº 8.429, de 02 de Junho de 1.992, que Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou
função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências, todo
teor.
Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1.993, que regulamenta o Artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá
outras providências, todo teor.
Lei Orgânica do Município de Jaborá, todo teor.
ODONTÓLOGO – ESF:
1. Biossegurança em Odontologia. 2. Doença cárie. 2.1. Etiologia. 2.2. Níveis de evolução. 3.
Doença periodontal. 3.1. Etiologia. 3.2. Níveis de evolução. 4. Exame geral do paciente. 5.
Anamnese. 6. Exames laboratoriais. 7. Exame do paciente em Odontologia. 7.1. Exame extra
bucal. 7.2. Exame intral bucal. 7.2.1. Exame clínico de tecidos moles. 7.2.2. Exame clínico dos
elementos dentários. 7.2.3. Exame radiológico dos elementos dentários. 7.2.4. Exame clínico
dos tecidos de suporte dos elementos dentários. 7.2.5. Exame radiológico dos tecidos de
suporte dos elementos dentários. 8. Diagnóstico. 8.1. Diagnóstico extra bucal. 8.2. Diagnóstico
intra bucal. 8.2.1. Diagnóstico das lesões em esmalte. 8.2.2. Diagnóstico das afecções do
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complexo dentina-polpa. 8.2.3. Diagnóstico pulpar. 8.3. Diagnóstico das afecções dos tecidos
de suporte dos elementos dentários. 8.3.1. Diagnóstico das lesões de origem endodôntica.
8.3.2. Diagnóstico das lesões de origem periodontal. 8.3.3. Diagnóstico das lesões de origem
endodôntico/periodontal. 9. Promoção e prevenção da saúde em Odontologia. 10. Técnicas de
anestesia regional em Odontologia. 10.1. Considerações anatômicas. 10.2. Técnicas de
anestesia maxilar. 10.3. Técnicas de anestesia mandibular. 11. Princípios de Cirurgia. 11.1.
Princípios de Assepsia. 11.2. Princípios de cirurgia. 12. Princípios de exodontia. 12.1.
Instrumental cirúrgico. 12.2. Princípios de exodontia não complicada. 12.2.1. A fórceps. 12.2.2.
A alavanca. 12.3. Princípios de exodontia complicada. 12.3.1. Retalho ou técnica aberta. 13.
Dentes retidos. 13.1. Indicações. 13.2. Contra indicações. 13.3. Sistema de classificação. 13.4.
Exame radiográfico. 13.5. Técnica Cirúrgica. 13.6. Controle pós-operatório. 14. Princípio da
abordagem e prevenção das infecções odontogênicas. 15. Traumatismo dentário. 16. Doenças
odontogênicas do seio maxilar. 17. Princípios de diagnóstico diferencial e biópsia. 18.
Abordagem do paciente sob quimioterapia e radioterapia. 19. Implantes contemporâneos em
Odontologia. 20. Proteção do complexo dentina polpa. 21. Tratamento das lesões em tecidos
duros sem preparo de cavidades-tratamento não invasivo. 22. Tratamento endodônticoobturações de canais. 23. Restaurações com materiais provisórios. 24. Restaurações com
cimentos de ionômero de vidro. 25. Restaurações com amálgamas. 26. Restaurações com
resinas compostas. 27. Prótese. 17.l. Prótese fixa. 17.2. Prótese parcial removível. 17.3.
Prótese total. 28. Noções de Informática aplicada à Odontologia. 29. Registro de pacientes e
ficha clínica. 30. Farmacologia e Terapêutica. 31. Auditorias e perícias Odontológicas.
Constituição Federal, em seus Artigos: 196, 197, 198, 199 e 200. Decreto nº 5.296, de 02 de
Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de novembro de 2.000, que dá
prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2.000,
que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências todo o
teor. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus
Artigos: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, todo o teor. Lei nº
10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 15, 16, 17, 18 e 19.
Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006, todo teor. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010.
(Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 6, 7 e 8. Programa de Saúde da Família
(PSF), todo o teor. Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), todo teor.

JABORÁ (SC), 18 de fevereiro de 2013.

KLEBER MÉRCIO NORA
Prefeito Municipal
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