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ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE ITAITUBA 
       PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA 

CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 001/2013 
 
A Prefeita Municipal de Itaituba-PA, no uso de suas atribuições, torna pública a realização de 
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Itaituba, destinado ao preenchimento de vagas do 
quadro de pessoal efetivo de nível superior, nível médio e nível fundamental completo, mediante 
as condições estabelecidas neste Edital.  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Concurso Público será executado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da 
Pesquisa – FADESP, sob sua total responsabilidade, obedecidas às normas deste Edital. 
1.2. O Concurso Público destina-se ao preenchimento de vagas existentes para os cargos/lotação 
de provimento efetivo, em conformidade com o Anexo I deste edital, mais cadastro de reserva, 
ficando as admissões condicionadas à disponibilidade orçamentário-financeira da Prefeitura 
Municipal de Itaituba, durante o prazo de validade do Concurso Público. 
1.3. Os cargos/funções ofertados, o número de vagas, síntese das atividades, pré-requisito 
exigido para investidura no cargo, vencimento base e carga horária dos cargos constam do anexo 
I que faz parte integrante deste Edital. 
1.4. A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá as seguintes fases: 
a) exame de conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e 
classificatório, para todos os cargos, a ser aplicada no Município de Itaituba; 
b) Avaliação de títulos, de caráter classificatório, aos candidatos dos cargos de nível superior, não 
eliminados conforme subitem 7.6 deste Edital. 
 
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 
2.1. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de 
gozo de direitos políticos, nos termos do § 1.º, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto n.º 
70.436/72. 
2.2. Gozar dos direitos políticos, nos termos do § 1.º do artigo 12 da Constituição Federal. 
2.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
2.4. Estar em dia com as obrigações militares (sexo masculino). 
2.5. Ter, no mínimo, dezoito anos completos na data da posse. 
2.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo comprovada em exame 
médico pré-admissional, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Itaituba. 
2.7. Ser aprovado no concurso público e possuir, na data da posse, os requisitos exigidos para o 
exercício do cargo, conforme estabelecido no anexo I deste edital. 
2.8. Nos últimos cinco anos, na forma da legislação vigente: 
a) não ter sido responsável, por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de 
Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou, ainda, 
por Conselho de Contas de Município; 
b) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo/emprego público; 
c) não ter sido condenado em processo criminal, por sentença transitada em julgado, pela prática 
de crimes contra a Administração Pública, capitulados no título XI da Parte Especial no Código 
Penal Brasileiro, na Lei n.º 7.492, de 16 de junho de 1985, e na Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 
1992; 
2.9. A não comprovação de qualquer dos requisitos especificados nos subitens anteriores 
impedirá a posse do candidato. 
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3. DAS VAGAS DESTINADAS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
3.1. As Pessoas com Deficiências (PcD), aqueles que se enquadram nas categorias 
discriminadas no artigo 4.º do Decreto Federal n.º 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal n.º 
5.296/2004, têm assegurado o direito de inscrição no presente concurso público, desde que a 
deficiência seja compatível com as atribuições do cargo em provimento para o qual o candidato 
concorre. 
3.2. Aos candidatos que concorrem na condição de PcD será reservado o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas ofertadas no edital do concurso e o mesmo percentual das vagas efetivas 
que vierem a surgir no prazo de validade do concurso, quando couber. O primeiro candidato que 
concorreu na condição de PcD, classificado no concurso público, será nomeado para ocupar a 
quinta vaga ofertada em cada cargo/lotação, conforme anexo I deste Edital, e as que vierem a ser 
criadas durante o prazo de validade do concurso, para o cargo/lotação efetivo ao qual concorreu, 
enquanto os demais serão nomeados a cada intervalo de 21 (vinte e uma) cargo/lotação providos 
a partir da vigésima primeira vaga (21, 41, 61, 81, ...).  
3.3. As vagas reservadas aos candidatos que concorrem na condição de PcD que não forem 
providas por falta de candidatos, por reprovação no concurso ou por não enquadramento como 
deficiente na perícia médica serão preenchidas pelos demais candidatos habilitados com estrita 
observância da ordem classificatória. 
3.4. As PcD deverão, imprimir, preencher e assinar formulário disponível no site da FADESP 
(http://www.FADESP.org.br), no período de inscrição relacionado no subitem 5.1 deste Edital, 
informando se irá necessitar de tratamento diferenciado e/ou de tempo adicional para 
realização das provas objetivas. Deverão anexar a este formulário o laudo médico, original ou 
cópia autenticada, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID 
(Decreto nº 3.298/99), e, enviá-los pelos correios, através de carta registrada, à Comissão 
Executora do Concurso de Itaituba. – FADESP (Documentos PcD - Concurso de Itaituba), Rua 
Augusto Corrêa, s/n, Campus Universitário da UFPA, Guamá, Belém-Pará, CEP 66075-110. 
Solicitações posteriores, nesse sentido, serão indeferidas. 
3.5. As PcD participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que se refere a conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, a 
data, ao horário e ao local de aplicação das provas, e ao critério de corte exigido para todos os 
demais candidatos. 
3.6. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, sendo a 
primeira, contendo a pontuação de todos os candidatos, inclusive as PcD, e a segunda, somente 
com a pontuação destes últimos. 
3.7. As PcD classificados no Concurso Público serão submetidos, antes da posse, à perícia por 
Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de Itaituba, que terá decisão definitiva sobre a sua 
qualificação como deficiente e sobre o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo 
pretendido. 
3.8. Após perícia, se favorável, será o candidato nomeado, observando-se a ordem de 
classificação da lista de PcD. Em caso de não ratificação declarada pela Junta Médica Oficial da 
Prefeitura Municipal de Itaituba, o candidato será eliminado da lista do resultado final de PcD, 
permanecendo apenas na lista geral de resultado final de todos os candidatos. 
3.9. Na inexistência de candidatos enquadrados nos critérios definidos nos subitens anteriores ou 
no caso de eliminação desses candidatos, as vagas a eles reservadas serão revertidas para os 
demais candidatos, observando-se a ordem de classificação. 
3.10. As PcD que não declararem essa condição, no período das inscrições, não poderão, 
posteriormente, interpor recurso em favor de sua situação. 
3.11. A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito 
das vagas reservadas aos candidatos em tais condições. 
 
4. DOS VALORES DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES 
4.1. O valor da taxa de inscrição, a ser paga pelo candidato, aos respectivos cargos é o seguinte: 
- R$ 40,00 para os cargos cuja escolaridade exigida seja o nível fundamental completo; 
- R$ 50,00 para os cargos cuja escolaridade exigida seja o nível médio; 
- R$ 60,00 para os cargos cuja escolaridade exigida seja o nível superior; 
4.2. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, 
salvo em caso de anulação do certame por conveniência da Administração. 
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5. DA INSCRIÇÃO  
5.1. Será admitida somente a inscrição online (via Internet) no endereço eletrônico 
http://www.fadesp.org.br, solicitada no período entre 18h do dia 24 de outubro de 2013 até às 
23h59 do dia 02 de dezembro de 2013, horário de Belém-PA. 
5.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pelo 
cargo/lotação para o qual deseja inscrever-se, observada a oferta de vagas do quadro constante 
do anexo I deste edital. Uma vez efetivada a inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a 
sua alteração no que se refere à opção de cargo/lotação para o qual se inscreveu. 
5.3. A FADESP não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados. O candidato deverá antecipar sua inscrição para evitar problema de última hora; 
5.4. O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário, 
pagável em qualquer banco, o qual estará disponível no endereço eletrônico 
http://www.fadesp.org.br e deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição 
imediatamente após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição online (via 
Internet). 
5.5. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 
03 de dezembro de 2013. 
5.6. As solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida no 
subitem anterior não serão acatadas. 
5.7. As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação do pagamento da taxa 
de inscrição pelo sistema bancário, a FADESP. 
5.8. Após o acatamento da inscrição e sua respectiva confirmação, será disponibilizado ao 
candidato o cartão de inscrição contendo o local da realização da prova objetiva no site da 
FADESP, no endereço eletrônico www.fadesp.org.br, no período de 10 de dezembro a 16 de 
dezembro de 2013. Ressalte-se que é de inteira responsabilidade do candidato a emissão do seu 
cartão de inscrição no período retrocitado. 
5.9. A apresentação do original do documento de identidade (com fotografia) será obrigatória no 
dia de realização das provas. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas 
pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado 
de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão 
público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de 
habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 
1997). 
5.10. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF). 
5.11. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros 
concursos. 
5.12. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via correio 
eletrônico. 
5.13. As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo a FADESP do direito de excluir do concurso público 
aquele que não preencher o formulário de forma completa e correta. 
5.14. Não é permitido o pagamento da taxa de inscrição ser efetuado com cheque bancário.   
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6. DAS PROVAS OBJETIVAS  
6.1. As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas na data prevista de 22 de 
dezembro de 2013, nos turnos:  
MANHÃ, das 8 às 12h (horário de Itaituba), para todos os cargos de Nível Médio e Nível 
Superior.  
TARDE, das 14h30min às 18h30min (horário de Itaituba), para todos os cargos de Nível 
Fundamental Completo. Desta forma o candidato poderá se inscrever, separadamente, e realizar 
as provas objetivas nos dois períodos, para cargos de nível de escolaridade em horários de 
provas diferentes. 
6.2. As provas objetivas do Concurso Público compreenderão avaliação de conhecimentos, 
através da aplicação de prova objetiva de questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e 
classificatório, conforme abaixo: 
 
6.2.1. Cargos de Nível Superior, exceto Procurador Municipal  

ÁREA DE 
CONHECIMENTO/ 

DISCIPLINAS 

Nº DE 
QUESTÕES PESO TOTAL DE PONTOS 

Português 
Informática 

Meio Ambiente  
Conhecimento 

Específico 

10 
05 
05 
10 

1,00 
1,00 
1,00 
2,00 

10 
05 
05 
20 

TOTAL 30 - 40 
 
6.2.2. Cargos de Nível Superior de Procurador Municipal  
ÁREA DE 
CONHECIMENTO/ 
DISCIPLINAS 

Nº DE 
QUESTÕES PESO TOTAL DE PONTOS 

Português 
Informática 
Meio Ambiente  
Conhecimento 
Específico 

10 
05 
05 
20 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

10 
05 
05 
20 

TOTAL 40 - 40 
 
 
6.2.3. Cargo de Nível Médio 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO/ 

DISCIPLINAS 

Nº DE 
QUESTÕES 

PESO TOTAL DE PONTOS 

Português 
Matemática 
Informática 

Conhecimento 
Específico 

10 
05 
05 
10 

1,00 
1,00 
1,00 
2,00 

10 
05 
05 
20 

TOTAL 30 - 40 
 
6.2.4. Cargos de Nível Fundamental Completo  

ÁREA DE 
CONHECIMENTO/ 

DISCIPLINAS 

Nº DE 
QUESTÕES PESO TOTAL DE PONTOS 

Português 
Matemática 

15 
15 

1,00 
1,00 

15 
15 

TOTAL 30 - 30 
 
6.3. Os conteúdos programáticos das provas objetivas se encontram no Anexo II deste Edital. 
6.4. O local de realização das provas objetivas constará no cartão de inscrição do candidato. 
6.5. Nos dias das provas o candidato deverá levar caneta esferográfica de material transparente, 
tinta preta ou azul. 
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6.6. Cada questão das provas objetivas valerá 1,00 (um) ponto multiplicada pelo peso 
correspondente, conforme tabelas do subitem 6.2 deste Edital, para compor a pontuação total do 
candidato, e, será composta de quatro opções (A, B, C e D) e uma única resposta correta, de 
acordo com o comando da questão. Haverá no cartão resposta, para cada questão, quatro 
campos de marcação: um campo para cada uma das quatro opções A, B, C, e D, sendo que o 
candidato deverá preencher apenas aquele correspondente à resposta julgada correta, de acordo 
com o comando da questão. 
6.7. O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, para cada questão, um, e somente um, dos 
quatro campos do cartão resposta, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações 
indevidas, no caso, serem considerada como nula a alternativa. 
6.8. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas 
incorretamente no cartão resposta. Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem 
em desacordo com este edital ou com as instruções contidas no cartão resposta, tais como: dupla 
marcação, marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido 
integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta por erro do candidato. 
O cartão-resposta só será substituído se for constatada falha de impressão. 
6.9. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar o 
seu cartão resposta, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de 
realização da leitura óptica. 
6.10. No dia de prova os candidatos deverão comparecer ao local definido com uma hora de 
antecedência do horário fixado para o seu início, devendo apresentar o cartão de inscrição, 
juntamente com um original de documento de identidade com fotografia conforme estabelecido no 
subitem 6.11 deste edital. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das 
provas após horário fixado para o início desta. 
6.11. A apresentação do original do documento de identidade (com fotografia) será obrigatória no 
dia de realização das provas. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas 
pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado 
de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão 
público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de 
habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 
1997). Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 
eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem 
valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 
6.12. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do 
documento. 
6.13 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de 
identidade original, na forma definida no subitem 6.11 deste edital, não poderá fazer as provas e 
será automaticamente eliminado do Concurso Público. 
6.14. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 
noventa dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de 
impressão digital e assinatura em formulário próprio. 
6.15. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 
6.16. Não será permitida, durante a realização das provas, comunicação entre os candidatos, nem 
utilização de máquinas calculadoras ou similares, de livros, de notas, de impressos ou consulta a 
qualquer material, nem utilização de acessórios de chapelaria. 
6.17. Não será permitida a entrada e/ou permanência no local do exame de candidatos com 
aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo databank, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, máquina de calcular e etc.). O 
descumprimento da presente instrução implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa 
de fraude. 
6.18. Não haverá sob hipótese alguma: 
6.18.1. prova de segunda chamada; 
6.18.2. revisão de provas; 
6.18.3. vista de qualquer uma das provas. 
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6.19. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário 
fixado para o seu início. 
6.20. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no 
mínimo, uma hora após o início das provas. 
6.21. A inobservância do subitem anterior acarretará a não correção das provas e, 
conseqüentemente, a eliminação do candidato no Concurso Público. 
6.22. O candidato que se retirar do estabelecimento onde está realizando a prova objetiva não 
poderá retornar em hipótese alguma. 
6.23. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas. 
6.24. O não comparecimento a prova objetiva implicará na eliminação automática do candidato. 
6.25. A FADESP não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 
6.26. A FADESP poderá submeter os candidatos ao sistema de detecção de metal no dia das 
provas. 
6.27. Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do Concurso Público o 
candidato que: 
a) durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como 
bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina 
de calcular e máquina fotográfica; 
b) no ambiente de provas estiver portando armas; 
c) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas; 
d) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou 
impressos; 
e) for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, 
ter o candidato se utilizado de processo ilícito; 
f) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, 
com as autoridades presentes ou com os demais candidatos; 
g) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua 
realização; 
h) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, levando a folha de respostas e o boletim de questões; 
j) descumprir as instruções contidas no caderno de provas ou na folha de respostas; 
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
l) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de 
terceiros no concurso público; 
m) não permitir a coleta de sua assinatura e/ou de sua impressão digital, quando solicitado pela 
coordenação local do concurso público. 
6.28. O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas acima implicará a eliminação 
do candidato, constituindo tentativa de fraude. 
6.29. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou 
aos critérios de avaliação e de classificação. 
6.30. Não será permitido que as marcações no cartão-resposta sejam feitas por outras pessoas, 
salvo no caso de candidato inscrito como pessoa com deficiência (PcD) segundo o subitem 3.1 
deste Edital, se a deficiência impossibilitar a marcação pelo mesmo. 
6.31. Em caráter excepcional serão realizadas provas em hospitais na cidade de Itaituba, para o 
candidato que comprovadamente apresentar atestado fornecido por médico com respectivo CRM 
e CID – Código Internacional de Doenças, impossibilitando o comparecimento no local definido no 
cartão de inscrição, junto a Comissão Executora do Concurso Público, na véspera ou até duas 
horas antes do início das provas. 
6.32. Os três últimos candidatos a concluírem a prova objetiva em cada sala, deverão permanecer 
em sala até que todos concluam a prova na mesma sala. 
6.33. Não serão dadas informações por telefone a respeito de datas, locais e horários de provas. 
O candidato deverá observar rigorosamente os Editais e o seu cartão de inscrição. 
6.34. O candidato deverá devolver no dia das provas, o cartão-resposta e o boletim de questões, 
recebidos. 
6.35. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá, 
além de solicitar atendimento especial para esse fim, levar um acompanhante, que ficará em sala 
reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que 
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não levar acompanhante não realizará as provas. A solicitação de condições especiais será 
atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
 
7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
7.1. Todos os candidatos terão seus cartões respostas corrigidos por meio de processamento 
eletrônico. 
7.2. Para não ser eliminado na prova objetiva, o candidato deverá obter um total de pontos igual 
ou superior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva. 
7.3. O candidato que obtiver um total de pontos inferior ao referido no subitem 7.2 será eliminado 
do concurso, bem como os faltosos. 
7.4. Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos de cargos/lotação de nível 
superior, não eliminados conforme subitem 7.3 deste Edital, cujo número de vagas ofertados 
neste edital seja menor que 10(dez) vagas, classificados em até 5(cinco) vezes o número de 
vagas previstas neste Edital para cada cargo/lotação, observada a reserva de vagas para 
candidatos portadores de deficiência e todos os empatados na última colocação desta 
convocação. 
7.5. Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos de cargos/lotação de nível 
superior, não eliminados conforme subitem 7.3 deste Edital, cujo número de vagas ofertados 
neste edital seja maior ou igual a 10(dez) vagas, classificados em até 3(três) vezes o número de 
vagas previstas neste Edital para cada cargo/lotação, observada a reserva de vagas para 
candidatos portadores de deficiência e todos os empatados na última colocação desta 
convocação. 
7.6. Os candidatos não convocados para a avaliação de títulos na forma do subitem 7.4 ou 7.5 
deste edital, serão automaticamente eliminados e não terão qualquer classificação no concurso. 
 
8. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
8.1. Os candidatos de cargos/lotação de nível superior, considerados aptos à avaliação de títulos 
conforme subitem 7.4. ou 7.5 deste Edital, serão convocados em edital específico para esse fim, 
publicado o aviso no Diário Oficial do Estado do Pará e relacionados no site da FADESP 
(http://www.fadesp.org.br). Deverão, então, imprimir, preencher e assinar o formulário disponível 
no site da FADESP (http://www.fadesp.org.br), e, enviá-lo por carta registrada juntamente com os 
documentos comprobatórios na forma do subitem 8.8 deste Edital, à Comissão Executora do 
Concurso da Prefeitura Municipal de Itaituba – FADESP (Documentos Prova Títulos - Itaituba), 
Rua Augusto Corrêa, s/n, Campus Universitário da UFPA, Guamá, Belém-Pará, CEP 66075-110, 
no prazo, data de postagem no correio, estabelecidos no Edital de convocação para a prova de 
títulos.  
8.1.1. O candidato não poderá, em hipótese alguma, enviar mais de uma correspondência com os 
documentos comprobatórios dos títulos. Caso isso ocorra, serão considerados, na avaliação dos 
títulos, somente os documentos enviados na primeira correspondência, levando-se em conta a 
data da postagem no correio. Os documentos enviados posteriormente não serão pontuados. 
8.2. A avaliação de títulos valerá 10,00(dez) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos 
apresentados seja superior a esse valor. 
8.3. Somente serão aceitos os títulos com data de conclusão até a data da publicação do aviso do 
Edital específico previsto no subitem 8.1 no Diário Oficial do Estado do Pará. Documentos com 
data de conclusão posterior a esta data não serão pontuados. 
8.4. Para efeito de pontuação, somente serão aceitos os documentos que comprovem os títulos 
abaixo relacionados, observados os critérios constantes no subitem 8.8 e os limites de pontos 
discriminados no quadro a seguir.  
 
 
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
 

ALÍNEA TÍTULO 
VALOR DE 

CADA 
TÍTULO 

VALOR 
MÁXIMO 

DOS 
TÍTULOS 

A Doutorado na área em que concorre 2,50 2,50 
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B Mestrado na área em que concorre 2,00 2,00 

C Especialização na área em que concorre 1,50 1,50 

D Exercício de atividade profissional na administração pública 
ou na iniciativa privada na área a que concorre 

 
0,35 por ano 

 
3,50 

E Aprovação em concurso público na área a que concorre 
 0,50 0,50 

 
8.5. Receberá nota zero o candidato que não enviar os títulos na forma, no prazo estipulados no 
edital de convocação para a avaliação de títulos.  
8.6. Não serão aceitos títulos encaminhados por fax e/ou por correio eletrônico.  
8.7. Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas em 
cartório. 
8.8. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS 
8.8.1. Curso de pós-graduação em nível de doutorado ou de mestrado, na área a que concorre, 
será aceito cópia autenticada em cartório, conforme abaixo: 
a) diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida pelo MEC; ou, 
b) certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado ou de mestrado, expedido por 
instituição reconhecida pelo MEC, obrigatoriamente acompanhado do histórico escolar, no 
qual conste o número de créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado, com as respectivas 
menções, o resultado dos exames e do julgamento da tese ou da dissertação; 
c) para curso de doutorado ou de mestrado concluído no exterior, será aceito apenas o diploma, 
desde que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil, reconhecida pelo MEC. 
8.8.2. Curso de Especialização na área a que concorre, será aceito cópia autenticada em 
cartório, conforme abaixo: 
a) Diploma de conclusão de curso em que conste a informação de que o curso foi realizado de 
acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (CNE) e carga horária; ou, 
b) Certificado ou declaração de conclusão de curso, com a carga horária, obrigatoriamente 
acompanhada do histórico escolar, no qual conste a informação de que o curso foi realizado de 
acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (CNE). 
c) Caso o diploma, certificado ou declaração de conclusão de curso não se explicite que o curso 
atende às normas do CNE, essa observação deverá vir em declaração fornecida pela instituição, 
anexada à documentação. 
8.8.3. Na Atividade Profissional na área a que concorre, para concessão da pontuação relativa 
aos documentos relacionados nas alíneas abaixo, somente será considerada experiência 
profissional após a conclusão do curso de graduação do cargo a que concorre, comprovado 
obrigatoriamente através de cópia autenticada em cartório do diploma, pré-requisito para o 
cargo, ou de uma declaração original ou cópia autenticada em cartório devidamente 
acompanhada do histórico escolar, com assinatura reconhecida em cartório da pessoa que 
assina esta declaração.  
a) No caso de atividade na iniciativa privada apresentar cópia autenticada em cartório das 
páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com a identificação do candidato e 
do contrato de trabalho, acrescida de declaração do empregador com assinatura reconhecida em 
cartório da pessoa que a assina, na qual conste o período (início e fim se for o caso), a espécie do 
serviço realizado e as atividades desenvolvidas.  
b) No caso de atividade realizada na administração pública (Servidor Público) apresentar 
declaração/certidão de tempo de serviço do Órgão a que pertence ou pertenceu, original ou cópia 
autenticada em cartório, em que conste o período (início e fim se for o caso), a espécie do serviço 
realizado e as atividades desenvolvidas. Na declaração/certidão deverá constar o reconhecimento 
em cartório da assinatura da pessoa que assina o documento.  
c) No caso de atividade de serviço prestado como autônomo apresentar cópia autenticada em 
cartório de contrato de prestação de serviços, com assinatura reconhecida em cartório da pessoa 
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que assina este documento, acrescido de declaração do contratante com assinatura reconhecida 
em cartório da pessoa que assina este documento, na qual conste o período (início e fim se for o 
caso), a espécie do serviço realizado e as atividades realizadas, ou, apresentação de cópias 
autenticadas em cartório de todos os recibos de pagamento autônomo (RPA) relativos ao período 
trabalhado.  
d) No caso de sócio de firma e/ou pessoa jurídica, deverá o candidato apresentar cópia 
autenticada em cartório do contrato social da mesma, registrado na junta comercial respectiva, ou 
quando for o caso no respectivo conselho de classe, que comprove claramente sua participação 
na mesma. Inclusive nos documentos apresentados deve ficar claro em que data foi efetivada a 
sua inclusão na respectiva firma e/ou pessoa jurídica.   
8.8.4. Para efeito de pontuação dos documentos citados no subitem 8.8.3 deste Edital, não será 
considerada fração de ano, nem sobreposição de tempo de serviço, na soma geral de contagem 
de tempo. Serão pontuados somente períodos que comprovem um tempo contínuo igual a um 
número inteiro de anos de atividades, sendo as frações de anos de cada documento 
desconsiderados para efeito de contagem de tempo de atividade profissional. 
8.8.5. Para efeito de pontuação dos documentos citados no subitem 8.8.3 deste Edital, estágio, 
monitoria, cargos honoríficos, bolsa de estudo, ou casos julgados similares pela comissão 
avaliadora, não serão considerados experiência profissional.  
8.8.6. A Aprovação em Concurso Público na área a que concorre deverá ser comprovada, 
conforme a seguir:  
a) Original ou cópia autenticada em cartório de Certidão expedida pelo órgão de pessoal da 
Instituição pública a que o candidato prestou concurso, com assinatura reconhecida em cartório 
da pessoa que assina, constando o cargo, nível de escolaridade, aprovação e/ ou classificação do 
resultado final/homologação; ou 
b) Original ou cópia autenticada em cartório de Certificado do órgão contratado para executar o 
concurso, com assinatura reconhecida em cartório da pessoa que assina, constando o cargo, 
nível de escolaridade, aprovação e/ou classificação do resultado final/homologação; ou, 
c) Cópia autenticada em cartório da publicação impressa de Diário Oficial ou impresso divulgado 
na Internet de Diário Oficial apenas identificado o endereço eletrônico correspondente para 
confirmação da autenticidade do documento pela banca avaliadora da FADESP, constando o 
cargo, nível de escolaridade, aprovação e/ou classificação do resultado final/homologação, com 
identificação clara do candidato; 
d) Não será considerada como concurso público a seleção constituída apenas de prova de títulos 
e/ou de análise de currículos e/ou de provas práticas e/ou testes psicotécnicos e/ou entrevistas 
e/ou seleção simples que não atenda integralmente a legislação de concurso público para o 
provimento de cargos no serviço público. 
8.7. Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para 
a língua portuguesa por tradutor juramentado. 
8.8. Cada título será considerado uma única vez. 
8.9. Serão desconsiderados os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do quadro 
de atribuição de pontos para a avaliação de títulos, bem como os que excederem o limite de 
pontos estipulados no subitem 8.2 deste Edital. 
8.10. A veracidade dos documentos apresentados é de inteira responsabilidade dos candidatos. 
Qualquer apuração que leve à comprovação de que não são verdadeiros acarretará a eliminação 
do candidato do certame e o encaminhamento dos documentos às autoridades competentes para 
abertura de processo judicial. 
8.11. Será publicado o aviso de Edital no Diário Oficial do Estado do Pará, e, relacionado os 
candidatos no site da FADESP (http://www.fadesp.org.br), do resultado da prova de títulos. Os 
candidatos só poderão interpor recurso nos prazos previstos no item 11 deste Edital. 
 
9. DA NOTA FINAL NO CONCURSO PÚBLICO 
9.1. A nota final no concurso será à soma das notas obtidas nas provas objetivas. Para os 
cargos/lotação de nível superior, será, também, somada a pontuação obtida na avaliação de 
títulos para totalizar a nota final. 
9.2. Os candidatos não eliminados conforme subitens 7.3 e 7.6 deste Edital, serão ordenados por 
cargo/lotação de acordo com os valores decrescentes das notas finais no concurso, observados 
os critérios de desempate do item 10. 
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10. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
10.1. Em caso de empate, na nota final, terá preferência o candidato, conforme ordem das alíneas 
a seguir: 
a) for mais idoso, desde que tenha idade superior a sessenta anos, conforme artigo 27, parágrafo 
único, do 
Estatuto do Idoso; 
b) Maior número de pontos obtidos na prova de títulos, quando for o caso; 
c) Maior número de pontos obtidos na parte da prova objetiva de conhecimentos específicos, 
quando for o caso; 
d) Maior número de pontos obtidos na parte da prova objetiva de língua portuguesa; 
e) Maior número de pontos obtidos na parte da prova objetiva de matemática, quando for o caso; 
f) Maior número de pontos obtidos na parte da prova objetiva de informática, quando for o caso; 
g) Maior número de pontos obtidos na parte da prova objetiva de meio ambiente, quando for o 
caso; 
e) For mais idoso, considerando o dia, mês e ano de nascimento. 
 
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
11.1. Serão admitidos recursos quanto ao gabarito oficial preliminar das provas objetivas, 
resultado das provas objetivas, resultado da Prova de Títulos e do resultado final do Concurso 
Público. 
11.2. A solicitação dos recursos citados no subitem anterior deverá ser interposto em até 02 (dois) 
dias úteis a contar da divulgação do resultado. 
11.3. Admitir-se-á um único recurso para cada questão das provas objetivas, sendo 
desconsiderado recurso de igual teor. 
11.4. O (s) ponto (s) relativo (s) à (s) questão (ões) eventualmente anulada (s) das provas 
objetivas será(ão) atribuído (s) a todos os candidatos presentes. 
11.5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo citado no subitem 11.2, 
com indicação do nome do candidato. 
11.6. Os recursos deverão ser interpostos de forma online (via Internet) na página específica 
deste concurso no endereço eletrônico da FADESP (www.fadesp.org.br), conforme instruções 
disponíveis nesta página de recurso, dentro do prazo estabelecido no subitem 11.2 deste Edital, 
até às 17h(horário de Belém-PA) do último dia deste prazo, considerando-se o horário da cidade 
de Itaituba-PA. 
11.7. O recurso interposto não terá efeito suspensivo e aquele que for interposto fora do 
respectivo prazo não será aceito. 
11.8. A FADESP é a instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual 
não caberão recursos adicionais. 
11.9. A decisão do recurso será dada a conhecer, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar a 
partir do último dia do prazo de recebimento. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o Concurso Público contidas 
nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados. 
12.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, 
avisos, editais e comunicados referentes a este Concurso Público no Diário Oficial do Estado do 
Pará, bem como divulgados na Internet no endereço eletrônico http://www.fadesp.org.br. 
12.3. O candidato poderá obter informações referentes ao Concurso Público na Central de 
Atendimento da FADESP, por meio do telefone (91) 4005-7446/7433. 
12.4. O prazo de validade do Concurso Público é de dois anos, contados a partir da data de 
publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual 
período. 
12.5. O resultado final do Concurso Público será homologado pela Prefeita Municipal de Itaituba, e 
publicado aviso no Diário Oficial do Estado do Pará, bem como divulgado no endereço eletrônico 
da Fadesp (http://www.fadesp.org.br) e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Itaituba . 
12.6. A FADESP e a Prefeitura Municipal de Itaituba não arcarão com quaisquer despesas de 
deslocamento de candidatos para a realização das provas. 
12.7. A FADESP e a Prefeitura Municipal de Itaituba não aprovam, não fornecerão e nem 
recomendarão nenhuma apostila sobre o concurso, não se responsabilizando pelo conteúdo de 
qualquer delas.  
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12.8. Os casos omissos serão resolvidos pela FADESP em conjunto com a Prefeitura Municipal 
de Itaituba. 
12.9. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de outro 
edital. 
 

Itaituba (PA), 21 de outubro de 2013 
 

ELIENE NUNES DE OLIVEIRA 
Prefeita Municipal de Itaituba 
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ANEXO I - TABELA DE CARGOS 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

Cargo/Lotação 
Nº 

Vagas 

 
Carga 

Horária 

 
Vencimentos 

Base 
 

Pré-requisitos Síntese das Atividades 

Auxiliar de Serviços Gerais - Zona 
Rural  - Creporizinho – Sec de 
Saúde 

01 
40 horas 
semanais R$ 847,95 

Certificado de conclusão do 
ensino fundamental 
expedido por instituição de 
ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

Realizar atividades de conservação e limpeza em geral do prédio público, remover lixo e 
detritos, fazer as arrumações nos locais de trabalho, limpar pisos, vidros, lustres, móveis, 
instalações sanitárias e outras, executar tarefas de conservação e guarda dos materiais e 
utensílios de limpeza e outras atividades correlatas. 

Auxiliar de Serviços Gerais - Zona 
Rural – Creporizão -– Sec de Saúde 

01 
40 horas 
semanais R$ 847,95 

Certificado de conclusão do 
ensino fundamental 
expedido por instituição de 
ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

Realizar atividades de conservação e limpeza em geral do prédio público, remover lixo e 
detritos, fazer as arrumações nos locais de trabalho, limpar pisos, vidros, lustres, móveis, 
instalações sanitárias e outras, executar tarefas de conservação e guarda dos materiais e 
utensílios de limpeza e outras atividades correlatas. 

Auxiliar de Serviços Gerais - Zona 
Rural – Jardim do Ouro – Sec de 
Saúde 

01 
40 horas 
semanais R$ 847,95 

Certificado de conclusão do 
ensino fundamental 
expedido por instituição de 
ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

Realizar atividades de conservação e limpeza em geral do prédio público, remover lixo e 
detritos, fazer as arrumações nos locais de trabalho, limpar pisos, vidros, lustres, móveis, 
instalações sanitárias e outras, executar tarefas de conservação e guarda dos materiais e 
utensílios de limpeza e outras atividades correlatas. 

Auxiliar de Serviços Gerais - Zona 
Rural – São Luiz do Tapajós – Sec 
de Saúde 

01 
40 horas 
semanais R$ 847,95 

Certificado de conclusão do 
ensino fundamental 
expedido por instituição de 
ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

Realizar atividades de conservação e limpeza em geral do prédio público, remover lixo e 
detritos, fazer as arrumações nos locais de trabalho, limpar pisos, vidros, lustres, móveis, 
instalações sanitárias e outras, executar tarefas de conservação e guarda dos materiais e 
utensílios de limpeza e outras atividades correlatas. 

Auxiliar de Serviços Gerais - Zona 
Urbana - Sec de ADM 

10 40 horas 
semanais 

R$ 847,95 

Certificado de conclusão do 
ensino fundamental 
expedido por instituição de 
ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

Realizar atividades de conservação e limpeza em geral do prédio público, remover lixo e 
detritos, fazer as arrumações nos locais de trabalho, limpar pisos, vidros, lustres, móveis, 
instalações sanitárias e outras, executar tarefas de conservação e guarda dos materiais e 
utensílios de limpeza e outras atividades correlatas. 

Auxiliar de Serviços Gerais - Zona 
Urbana - Sec de Saúde 

16 
40 horas 
semanais R$ 847,95 

Certificado de conclusão do 
ensino fundamental 
expedido por instituição de 
ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

Realizar atividades de conservação e limpeza em geral do prédio público, remover lixo e 
detritos, fazer as arrumações nos locais de trabalho, limpar pisos, vidros, lustres, móveis, 
instalações sanitárias e outras, executar tarefas de conservação e guarda dos materiais e 
utensílios de limpeza e outras atividades correlatas. 

Vigia - Zona Urbana – Sec. de ADM 05 
 

40 horas 
semanais 

R$ 847,95 

Certificado de conclusão do 
ensino fundamental 
expedido por instituição de 
ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

Fiscalizam a guarda do patrimônio e exercem a observação de residências, 
estacionamentos, edifícios públicos, outros estabelecimentos, percorrendo-os 
sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, entrada de 
pessoas estranhas e outras anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando, 
orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; acompanham pessoas e 
mercadorias. 
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

Cargo/Lotação 
Nº 

Vagas 

 
Carga 

Horária 

 
Vencimentos 

Base 
 

Pré-requisitos Síntese das Atividades 

Agente de Controle de Zoonoses - 
Zona Urbana - Sec de Saúde 

04 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. Curso técnico 
na área de atuação e áreas 
afins. 
 
 

Realizar ações básicas para profilaxia e controle de zoonoses, inspecionando 
estabelecimentos comerciais e residenciais com a finalidade de combater a presença de 
animais peçonhentos transmissores de doenças infecto-contagiosas e interagir com a 
população transmitindo, de maneira clara e segura, mensagens, informações e 
conhecimentos relativos à prevenção, controle e eliminação de zoonoses, doenças de 
transmissão vetorial e outras questões relacionadas ao ambiente, como solo, água e ar, 
manipular e aplicar larvicidas, inseticidas e raticidas, coletar amostras de água, manejar 
animais sob supervisão, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. 

Almoxarife - Zona Urbana – Sec de 
ADM 

01 40 horas 
semanais 

R$ 1.123,73 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente,  

Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, 
silos e depósitos. Fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e 
controlam os estoques. Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o 
almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar. 
 

Almoxarife Educacional - Zona 
Urbana – Sec. de Educação  01 

 
180 horas 
Mensais 

R$ 1.110,26 
Ensino Médio ou Curso 
Técnico na área. Noções de 
informática básica 

Examinar periodicamente o volume de mercadorias, calcular as necessidades de fatura de 
material, controlar o recebimento de material adquirido, organizar o armazenamento de 
material, zelar pela conservação de material estocado, efetuar o registro dos materiais em 
guarda no depósito, fazer arrolamento dos materiais estocados ou em andamento. Executar 
outras atribuições afins. 
 

Assistente Administrativo - Zona 
Rural – Creporizão -– Sec de Saúde 

01 
40 horas 
semanais R$ 847,95 

Certificado de conclusão 
do ensino médio expedido 
por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente, Cursos Básicos 
de informática na área 
administrativa 

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 
logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre 
produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos.  
 

Assistente Administrativo - Zona 
Rural – Jardim do Ouro – Sec de 
Saúde 
 
 

01 
40 horas 
semanais R$ 847,95 

Certificado de conclusão 
do ensino médio expedido 
por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente, Cursos Básicos 
de informática na área 
administrativa 

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 
logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre 
produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos.  
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Assistente Administrativo - Zona 
Rural – Moraes Almeida – Sec de 
Saúde 

01 
40 horas 
semanais R$ 847,95 

Certificado de conclusão 
do ensino médio expedido 
por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente, Cursos Básicos 
de informática na área 
administrativa 

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 
logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre 
produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos.  
 

Assistente Administrativo - Zona 
Rural –Creporizinho – Sec de Saúde 01 

40 horas 
semanais R$ 847,95 

Certificado de conclusão 
do ensino médio expedido 
por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente, Cursos Básicos 
de informática na área 
administrativa 

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 
logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre 
produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos.  
 

Assistente Administrativo - Zona 
Urbana - Sec de ADM 

10 
40 horas 
semanais 

R$ 847,95 

Certificado de conclusão 
do ensino médio expedido 
por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente, Cursos Básicos 
de informática na área 
administrativa 
 

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 
logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre 
produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos.  
 

Assistente Administrativo - Zona 
Urbana - Sec de Saúde  

02 
40 horas 
semanais R$ 847,95 

Certificado de conclusão 
do ensino médio expedido 
por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente, Cursos Básicos 
de informática na área 
administrativa 

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 
logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre 
produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos.  
 

Auxiliar de Secretaria Escolar - 
BR163/Santarém-Cuiabá – Sec de 
Educação 
 
 

01 
180 horas 
Mensais 

R$ 847,95 

Nível Médio ou Curso 
Técnico em Secretariado 
Escolar, conhecimento em 
informática, fotocopiadoras 
e calculadoras. 

Atender ao público. Prestar informações simples, digitar documentos, arquivar processos, 
receber, conferir e registrar documentos, fazer cálculos simples, conferir as especificações 
de materiais recebidos, operar máquinas reprográficas, manter em perfeita ordem as 
dependências, equipamentos, máquinas e arquivos e outras atribuições afins. 
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Auxiliar de Secretaria Escolar - 
Estrada de Barreiras/Ribeirinha – 
Sec de Educação 

03 
180 horas 
Mensais 

R$ 847,95 

Nível Médio ou Curso 
Técnico em Secretariado 
Escolar, conhecimento em 
informática, fotocopiadoras 
e calculadoras 

Atender ao público. Prestar informações simples, digitar documentos, arquivar processos, 
receber, conferir e registrar documentos, fazer cálculos simples, conferir as especificações 
de materiais recebidos, operar máquinas reprográficas, manter em perfeita ordem as 
dependências, equipamentos, máquinas e arquivos e outras atribuições afins. 

Auxiliar de Secretaria Escolar - 
Transamazônica – Sec de Educação 

01 
180 horas 
Mensais 

R$ 847,95 

Nível Médio ou Curso 
Técnico em Secretariado 
Escolar, conhecimento em 
informática, fotocopiadoras 
e calculadoras. 

Atender ao público. Prestar informações simples, digitar documentos, arquivar processos, 
receber, conferir e registrar documentos, fazer cálculos simples, conferir as especificações 
de materiais recebidos, operar máquinas reprográficas, manter em perfeita ordem as 
dependências, equipamentos, máquinas e arquivos e outras atribuições afins. 

Auxiliar de Secretaria Escolar - Zona 
Garimpeira – Sec de Educação 

03 

 
 
 

180 horas 
semanal 

R$ 847,95 

Nível Médio ou Curso 
Técnico em Secretariado 
Escolar, conhecimento em 
informática, fotocopiadoras 
e calculadoras. 

Atender ao público. Prestar informações simples, digitar documentos, arquivar processos, 
receber, conferir e registrar documentos, fazer cálculos simples, conferir as especificações 
de materiais recebidos, operar máquinas reprográficas, manter em perfeita ordem as 
dependências, equipamentos, máquinas e arquivos e outras atribuições afins. 

Auxiliar de Secretaria Escolar - Zona 
Urbana - Sec de Educação 

05 
180 horas 
Mensais 

R$ 847,95 

Nível Médio ou Curso 
Técnico em Secretariado 
Escolar, conhecimento em 
informática, fotocopiadoras 
e calculadoras. 

Atender ao público. Prestar informações simples, digitar documentos, arquivar processos, 
receber, conferir e registrar documentos, fazer cálculos simples, conferir as especificações 
de materiais recebidos, operar máquinas reprográficas, manter em perfeita ordem as 
dependências, equipamentos, máquinas e arquivos e outras atribuições afins. 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Educacional  -BR163/Santarém-
Cuiabá – Sec de Educação 

05 
180 horas 
Mensais 

R$ 847,95 
Ensino Médio. Noções de 
limpeza e higiene. 

Fazer limpeza e conservação de equipamentos na escola de atuação ao órgão central. 
Executar tarefas manuais de caráter simples que exijam esforços físicos. Organizar pedidos 
de materiais necessários ao funcionamento do serviço sob sua responsabilidade e efetuar 
demais tarefas correlatas ao caso. Participar de cursos de formação quando oferecidos pela 
escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. Executar outras atribuições afins. 
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Auxiliar de Serviços Gerais 
Educacional - Estrada de 
Barreiras/Ribeirinha – Sec de 
Educação 

05 
180 horas 
Mensais 

R$ 847,95 
Ensino Médio. Noções de 
limpeza e higiene. 

Fazer limpeza e conservação de equipamentos na escola de atuação ao órgão central. 
Executar tarefas manuais de caráter simples que exijam esforços físicos. Organizar pedidos 
de materiais necessários ao funcionamento do serviço sob sua responsabilidade e efetuar 
demais tarefas correlatas ao caso. Participar de cursos de formação quando oferecidos pela 
escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. Executar outras atribuições afins. 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Educacional - Zona Garimpeira – 
Sec de Educação 

05 

 
 
 
 

180 horas 
semanal 

R$ 847,95 
Ensino Médio. Noções de 
limpeza e higiene. 

Fazer limpeza e conservação de equipamentos na escola de atuação ao órgão central. 
Executar tarefas manuais de caráter simples que exijam esforços físicos. Organizar pedidos 
de materiais necessários ao funcionamento do serviço sob sua responsabilidade e efetuar 
demais tarefas correlatas ao caso. Participar de cursos de formação quando oferecidos pela 
escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. Executar outras atribuições afins. 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Educacional - Zona Urbana - Sec de 
Educação 

10 
180 horas 
Mensais 

R$ 847,95 
Ensino Médio. Noções de 
limpeza e higiene. 

Fazer limpeza e conservação de equipamentos na escola de atuação ao órgão central. 
Executar tarefas manuais de caráter simples que exijam esforços físicos. Organizar pedidos 
de materiais necessários ao funcionamento do serviço sob sua responsabilidade e efetuar 
demais tarefas correlatas ao caso. Participar de cursos de formação quando oferecidos pela 
escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. Executar outras atribuições afins. 

Fiscal de Meio Ambiente - Zona 
Urbana - Sec de ADM 

04 
40 horas 
semanais  

R$ 1.123,73 

Diploma de Nível Médio ou 
Técnico equivalente. 
Habilitação: Curso Técnico 
na área de atuação, 
conhecimentos gerais sobre 
a organização administrativa 
e legislação ambiental em 
todas as esferas e registro 
no respectivo Conselho da 
Categoria Profissional. 
 

 
 
Orientam e fiscalizam as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da 
saúde, por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, 
projetos e processos, visando o cumprimento da legislação ambiental e sanitária; promovem 
educação sanitária e ambiental. 
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Fiscal de Tributos - Zona Urbana - 
Sec de ADM 

04 
40 horas 
semanais 

R$ 1.123,73 

Diploma de Nível Médio 
Completo 
Habilitação: CNH Categoria 
A ou B/AB, conhecimentos 
gerais sobre a legislação 
tributária  

 
 
Manter cadastros de contribuintes e de licenças, fiscalizar pedidos de inscrições em 
cadastro de contribuintes municipais, realizar levantamentos fiscais, elaborar relatórios 
pertinentes, lavrar atos cabíveis, orientar e informar outros servidores e contribuintes, dirigir 
veículos leves e outras atribuições afins. 

Merendeira - Estrada de 
Barreiras/Ribeirinha – Sec de 
Educação 

02 
 

180 horas 
Mensais 

R$ 847,95 
Ensino Médio e Curso de 
Manipulação de Alimentos. 

Preparar e confeccionar refeições e lanches de acordo com o cardápio pré-estabelecido. 
Receber, conferir e controlar os gêneros necessários ao preparo das refeições, distribuir e 
controlar as refeições a serem servidos, zelar pela conservação e segurança dos alimentos, 
manter a higienização e limpeza das áreas da cozinha, refeitório, dos equipamentos. 
Executar outras atribuições afins. 
 

Merendeira - Zona Garimpeira – Sec 
de Educação 

02 
 

180 horas 
Mensais 

R$ 847,95 
Ensino Médio e Curso de 
Manipulação de Alimentos. 

Preparar e confeccionar refeições e lanches de acordo com o cardápio pré-estabelecido. 
Receber, conferir e controlar os gêneros necessários ao preparo da refeições, distribuir e 
controlar as refeições a serem servidos, zelar pela conservação e segurança dos alimentos, 
manter a higienização e limpeza das áreas da cozinha, refeitório, dos equipamentos. 
Executar outras atribuições afins. 
 

Merendeira - Zona Urbana - Sec de 
Educação 

10 
 

180 horas 
Mensais 

R$ 847,95 
Ensino Médio e Curso de 
Manipulação de Alimentos. 

Preparar e confeccionar refeições e lanches de acordo com o cardápio pré-estabelecido. 
Receber, conferir e controlar os gêneros necessários ao preparo das refeições, distribuir e 
controlar as refeições a serem servidas, zelar pela conservação e segurança dos alimentos, 
manter a higienização e limpeza das áreas da cozinha, refeitório, dos equipamentos. 
Executar outras atribuições afins. 
 

Microscopista - Zona Rural – 
Água Branca – Sec de Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso de 
capacitação de 
diagnostico laboratorial 
de malária. 
  

Ler, analisar, registrar resultados de exames de malária por gota espessa e outros; 
examinar lâminas para diagnóstico de malária; elaborar e manter atualizado o 
relatório de consumo de material de laboratório e de manutenção dos 
equipamentos utilizados; elaborar relatório mensal de lâminas examinadas; e 
executar outras tarefas correlatas. 
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Microscopista - Zona Rural – 
Creporizão – Sec de Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso de 
capacitação de 
diagnostico laboratorial 
de malária. 
 

Ler, analisar, registrar resultados de exames de malária por gota espessa e outros; 
examinar lâminas para diagnóstico de malária; elaborar e manter atualizado o 
relatório de consumo de material de laboratório e de manutenção dos 
equipamentos utilizados; elaborar relatório mensal de lâminas examinadas; e 
executar outras tarefas correlatas. 
 

Microscopista - Zona Rural – 
Creporizinho– Sec de Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso de 
capacitação de 
diagnostico laboratorial 
de malária. 
 

Ler, analisar, registrar resultados de exames de malária por gota espessa e outros; 
examinar lâminas para diagnóstico de malária; elaborar e manter atualizado o 
relatório de consumo de material de laboratório e de manutenção dos 
equipamentos utilizados; elaborar relatório mensal de lâminas examinadas; e 
executar outras tarefas correlatas. 
 

Microscopista - Zona Rural – 
Jardim do Ouro – Sec de Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso de 
capacitação de 
diagnostico laboratorial 
de malária. 
. 

Ler, analisar, registrar resultados de exames de malária por gota espessa e outros; 
examinar lâminas para diagnóstico de malária; elaborar e manter atualizado o 
relatório de consumo de material de laboratório e de manutenção dos 
equipamentos utilizados; elaborar relatório mensal de lâminas examinadas; e 
executar outras tarefas correlatas. 
 

Microscopista - Zona Rural - 
Penedo – Sec de Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso de 
capacitação de 
diagnostico laboratorial 
de malária. 
. 

Ler, analisar, registrar resultados de exames de malária por gota espessa e outros; 
examinar lâminas para diagnóstico de malária; elaborar e manter atualizado o 
relatório de consumo de material de laboratório e de manutenção dos 
equipamentos utilizados; elaborar relatório mensal de lâminas examinadas; e 
executar outras tarefas correlatas. 
 

Microscopista - Zona Rural –
Marupá – Sec de Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso de 
capacitação de 
diagnostico laboratorial 
de malária. 
 

Ler, analisar, registrar resultados de exames de malária por gota espessa e outros; 
examinar lâminas para diagnóstico de malária; elaborar e manter atualizado o 
relatório de consumo de material de laboratório e de manutenção dos 
equipamentos utilizados; elaborar relatório mensal de lâminas examinadas; e 
executar outras tarefas correlatas. 
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Piloto Fluvial Educacional - Estrada 
de Barreiras/Ribeirinha – Sec de 
Educação 

01 
180 horas 
Mensais 

R$ 847,95 
Ensino Médio. Experiência 
comprovada e Habilitação 
da Marinha 

Dirigir lancha motor de transporte destinado a alunos da rede municipal de ensino. Verificar 
diariamente as condições de funcionamento da lancha antes de sua utilização. Comunicar à 
chefia imediatamente a necessidade de reparos na lancha motor, além de qualquer outra 
atividade prevista ou anormal ao serviço. Zelar pela segurança de passageiros e de 
transeuntes. Obedecer todas as normas de segurança conforme o que prevê a legislação 
em vigor. Executar outras atribuições afins. 
 

Protético Dentário - Zona Urbana - 
Sec de Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área 
Específica, em instituição 
de ensino reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido 
em lei. 

 
Confeccionar e reparar próteses dentárias humanas, bem como executar outras atividades 
que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de 
atuação. 

Técnico em Edificações - Zona 
Urbana - Sec de ADM 01 

40 horas 
semanais R$ 1.123,73 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei 
  

 
Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos 
de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução, orçam e 
providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão 
de obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo. 
 

Técnico em Enfermagem - Zona 
Rural  -  KM 30 – Sec de Saúde 

02 
40 horas 
semanais R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área 
Específica, em instituição 
de ensino reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido 
em lei. 
 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, centros, postos de saúde e 
outros  estabelecimentos de assistência médica, unidades móveis e domicílios, atuar em 
cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, prestar assistência a pacientes, 
atuando sob supervisão de Enfermeiro, organizar o ambiente de trabalho, trabalhar em 
conformidade às boas práticas,normas e procedimentos de biossegurança, bem como 
executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 

Técnico em Enfermagem - Zona 
Rural – Barreiras – Sec de Saúde 01 

40 horas 
semanais R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área 
Específica, em instituição 
de ensino reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido 
em lei. 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, centros, postos de saúde e 
outros  estabelecimentos de assistência médica, unidades móveis e domicílios, atuar em 
cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, prestar assistência a pacientes, 
atuando sob supervisão de Enfermeiro, organizar o ambiente de trabalho, trabalhar em 
conformidade às boas práticas,normas e procedimentos de biossegurança, bem como 
executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 
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Técnico em Enfermagem - Zona 
Rural – Creporizão – Sec de Saúde 

02 
40 horas 
semanais R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área 
Específica, em instituição 
de ensino reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido 
em lei. 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, centros, postos de saúde e 
outros  estabelecimentos de assistência médica, unidades móveis e domicílios, atuar em 
cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, prestar assistência a pacientes, 
atuando sob supervisão de Enfermeiro, organizar o ambiente de trabalho, trabalhar em 
conformidade às boas práticas,normas e procedimentos de biossegurança, bem como 
executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 

Técnico em Enfermagem - Zona 
Rural – Creporizinho – Sec de 
Saúde 

02 
40 horas 
semanais R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área 
Específica, em instituição 
de ensino reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido 
em lei. 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, centros, postos de saúde e 
outros  estabelecimentos de assistência médica, unidades móveis e domicílios, atuar em 
cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, prestar assistência a pacientes, 
atuando sob supervisão de Enfermeiro, organizar o ambiente de trabalho, trabalhar em 
conformidade às boas práticas,normas e procedimentos de biossegurança, bem como 
executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 

Técnico em Enfermagem - Zona 
Rural – Jardim do Ouro – Sec de 
Saúde 

01 
40 horas 
semanais R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área 
Específica, em instituição 
de ensino reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido 
em lei. 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, centros, postos de saúde e 
outros  estabelecimentos de assistência médica, unidades móveis e domicílios, atuar em 
cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, prestar assistência a pacientes, 
atuando sob supervisão de Enfermeiro, organizar o ambiente de trabalho, trabalhar em 
conformidade às boas práticas,normas e procedimentos de biossegurança, bem como 
executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 

Técnico em Enfermagem - Zona 
Rural – KM 28 – Sec de Saúde 

01 40 horas 
semanais R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área 
Específica, em instituição 
de ensino reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido 
em lei. 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, centros, postos de saúde e 
outros  estabelecimentos de assistência médica, unidades móveis e domicílios, atuar em 
cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, prestar assistência a pacientes, 
atuando sob supervisão de Enfermeiro, organizar o ambiente de trabalho, trabalhar em 
conformidade às boas práticas,normas e procedimentos de biossegurança, bem como 
executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 

Técnico em Enfermagem - Zona 
Rural – Moraes Almeida – Sec de 
Saúde 

02 
40 horas 
semanais R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área 
Específica, em instituição 
de ensino reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido 
em lei. 
 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, centros, postos de saúde e 
outros  estabelecimentos de assistência médica, unidades móveis e domicílios, atuar em 
cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, prestar assistência a pacientes, 
atuando sob supervisão de Enfermeiro, organizar o ambiente de trabalho, trabalhar em 
conformidade às boas práticas,normas e procedimentos de biossegurança, bem como 
executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 
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Técnico em Enfermagem - Zona 
Rural – São Luiz do Tapajós – Sec 
de Saúde 

01 
40 horas 
semanais R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área 
Específica, em instituição 
de ensino reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido 
em lei. 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, centros, postos de saúde e 
outros  estabelecimentos de assistência médica, unidades móveis e domicílios, atuar em 
cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, prestar assistência a pacientes, 
atuando sob supervisão de Enfermeiro, organizar o ambiente de trabalho, trabalhar em 
conformidade às boas práticas,normas e procedimentos de biossegurança, bem como 
executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 

Técnico em Enfermagem - Zona 
Urbana - Sec de Saúde 

28 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área 
Específica, em instituição 
de ensino reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido 
em lei. 

 
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, centros, postos de saúde e 
outros  estabelecimentos de assistência médica, unidades móveis e domicílios, atuar em 
cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, prestar assistência a pacientes, 
atuando sob supervisão de Enfermeiro, organizar o ambiente de trabalho, trabalhar em 
conformidade às boas práticas,normas e procedimentos de biossegurança, bem como 
executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 

Técnico em Epidemiologia - Zona 
Urbana - Sec de Saúde 

02 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei  

 
Fazer as investigações necessárias junto à comunidade da sede e dos distritos, nas áreas 
urbanas e rurais, para a detectação e o combate às doenças infectocontagiosas, ou 
parasitárias. Combater a presença de insetos vetores e animais transmissores de doenças 
infecto-contagiosas ou peçonhentas, bem como orientar a população quanto aos meios de 
eliminação dos focos de proliferação de doenças. 

Técnico em Geologia - Zona Urbana 
- Sec de ADM 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.123,73 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei.  

Auxiliam geólogos e engenheiros nos trabalhos de prospecção de recursos minerais. 
Coletam amostras e processam dados geológicos, geofísicos e geoquímicos. Preparam 
amostras minerais e monitoram processos de análises laboratoriais. Identificam áreas de 
potencial mineral por meio de levantamentos topográficos, geológicos e cartográficos. 
Controlam a qualidade de frente de lavra e participam de estudos de impacto ambiental. 
 

Técnico em Higiene Bucal - Zona 
Urbana - Sec de Saúde 

04 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 

 
Auxiliar o cirurgião dentista nos procedimentos clínicos, executar as etapas relativas à 
esterilização de instrumentos, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. 
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Técnico em Informática - Zona 
Urbana - Sec de ADM 

02 
40 horas 
semanais 

R$ 1.123,73 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 

Prestam suporte técnico ao usuário de informática, verificando o funcionamento dos 
hardwares e softwares, contratando serviços de manutenção, visando atender as 
necessidades da instituição com a máxima agilização. Realizando backup (cópia de 
segurança) dos sistemas existentes e controlando o arquivamento dos mesmos, visando 
resguardar os dados e informações da mesma.  
 

Técnico em Informática - Zona 
Urbana - Sec de Saúde 

01 40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 

 
Executa serviços de programação de computadores, processamento de dados, dando 
suporte técnico. Orientar o usuário para utilização dos softwares e hardwares. 

Técnico em Laboratório - Zona 
Urbana - Sec de Saúde 02 

40 horas 
semanais R$ 1.110,26 

Ensino Médio, com 
habilitação técnica 
adequada (Técnico em 
Laboratório ou Técnico em 
Análises Clínicas) e registro 
profissional quando exigido 
por lei. 

 
Realizar, sob orientação de um profissional de nível superior, exames clínico-laboratoriais 
através da manipulação de aparelhos, reagentes e por outros meios, para possibilitar o 
diagnóstico, o tratamento ou a prevenção de doenças, bem como executar outras atividades 
que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de 
atuação. 

Técnico em Mineração - Zona 
Urbana - Sec de ADM 

02 
40 horas 
semanais 

R$ 1.123,73 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área 
Específica, em instituição 
de ensino reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido 
em lei. 

Lavram jazidas minerais; supervisionam processos de beneficiamento de minério. 
Participam da prospecção e pesquisa de minerais. Coletam amostras de minerais; 
processam dados de prospecção, pesquisa e lavra; participam do planejamento de 
atividades de mineração. Controlam a movimentação da produção final de minério e 
analisam a qualidade e quantidade do produto mineral. Fiscalizam equipes de trabalho para 
cumprimento de normas de saúde e segurança e participam de projetos ambientai 
arquivamento dos mesmos, visando resguardar os dados e informações da mesma.  

Técnico em Patologia Clínica - Zona 
Urbana - Sec de Saúde 

02 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei 

Coletam, recebem e distribuem material biológico de pacientes. Preparam amostras do 
material biológico e realizam exames conforme protocolo. Operam equipamentos analíticos 
e de suporte. Executam, checam, calibram e fazem manutenção corretiva dos 
equipamentos. Administram e organizam o local de trabalho. Trabalham conforme normas e 
procedimentos técnicos de boas práticas, qualidade e biossegurança. Mobilizam 
capacidades de comunicação oral e escrita para efetuar registros, dialogar com a equipe de 
trabalho e orientar os pacientes quanto à coleta do material biológico. 
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Técnico em Radiologia - Zona 
Urbana - Sec de Saúde 

03 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei 

Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia; operar aparelhos para 
produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia; 
preparar pacientes e realizar exames e radioterapia; prestar atendimento aos pacientes fora 
da sala de exame; realizar as atividades segundo boas práticas, normas e procedimento de 
biossegurança e código de conduta. 

Técnico em Segurança do Trabalho  
- Zona Urbana - Sec de Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 
 

Orienta e coordena o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de 
acidentes e analisando esquemas de prevenção para garantir a integridade do pessoal e 
dos bens da Instituição. 

Técnico em Segurança do Trabalho 
- Zona Urbana - Sec de ADM 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.123,73 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 
 
 

Participam da elaboração e implementação da política de saúde e segurança no trabalho 
(SST); realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de 
controle de doenças, acidentes e qualidade de vida dos servidores; desenvolvem ações 
educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participam de perícias e fiscalizações 
nos locais de trabalho; participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; 
gerenciam documentação de SST; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas 
de prevenção e controle. 

Técnico em Vigilância Sanitária  
Zona Urbana - Sec de Saúde 

03 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 
 

Desenvolver tarefas inerentes a política de vigilância sanitária quanto ao cumprimento, 
atualização, avaliação dos instrumentos de controle dos procedimentos de vigilância em 
saúde, quer seja quanto a inspeção e visitas a espaços públicos de interesse sanitário, quer 
seja quanto a emissão de documentos que visem garantir o interesse da saúde pública 
municipal. 

Topógrafo - Zona Urbana - Sec de 
ADM 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.123,73 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 
 

Executam levantamentos geodésicos e topohidrográficos, por meio de levantamentos 
altimétricos e planimétricos; implantam, no campo, pontos de projeto, locando obras de 
sistemas de transporte, obras civis, industriais, rurais e delimitando glebas; planejam 
trabalhos em geomática; analisam documentos e informações cartográficas, interpretando 
fotos terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas, identificando 
acidentes geométricos e pontos de apoio para georeferenciamento e amarração, coletando 
dados geométricos. Efetuam cálculos e desenhos e elaboram documentos cartográficos, 
definindo escalas e cálculos cartográficos, efetuando aerotriangulação, restituindo 
fotografias aéreas. 
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Cargo/Lotação 
Nº 

Vagas 

 
Carga 

Horária 

 
Vencimentos 

Base 
 

Pré-requisitos Síntese das Atividades 

Administrador de Empresas - Zona 
Urbana - Sec de ADM 

03 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Planejam, organizam, controlam e assessoram as organizações nas áreas de recursos 
humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; 
implementam programas e projetos; elaboram planejamento organizacional; promovem 
estudos de racionalização e controlam o desempenho organizacional. Prestam consultoria 
administrativa a organizações e pessoas. 
 

Analista Programador de Sistemas - 
Zona Urbana –  Sec de ADM 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Desenvolvem e implantam sistemas informatizados dimensionando requisitos e 
funcionalidade dos sistemas, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de 
desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos. Administram ambiente 
informatizado, prestam suporte técnico ao cliente, elaboram documentação técnica. 
Estabelecem padrões, coordenam projetos, oferecem soluções para ambientes 
informatizados e pesquisam tecnologias em informática. 
 

Arquiteto - Zona Urbana - Sec de 
ADM 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Elaboram planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo 
materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações. 
Fiscalizam e executam obras e serviços, desenvolvem estudos de viabilidade financeira, 
econômica, ambiental. Podem prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem como 
estabelecer políticas de gestão. 
 

Assistente Social - Zona Urbana - 
Sec de ADM 

05 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre 
direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas 
de educação; planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em 
diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação 
e outras), atuando nas esferas pública e privada; orientam e monitoram ações em 
desenvolvimento relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e 
têxteis, desenvolvimento humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação 
e saúde; desempenham tarefas administrativas e articulam recursos financeiros disponíveis. 
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Assistente Social - Zona Urbana - 
Sec de Saúde 

02 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Planejar, elaborar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar programas de assistência e 
apoio à população do Município e aos servidores municipais, identificando, analisando e 
contribuindo para a solução de problemas de natureza social, bem como executar outras 
atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da 
área de atuação. 

Biólogo - Zona Urbana - Sec de 
ADM 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Estudam seres vivos, desenvolvem pesquisas na área de biologia, biologia molecular, 
biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e inventariam biodiversidade. Organizam 
coleções biológicas, manejam recursos naturais, desenvolvem atividades de educação 
ambiental. Realizam diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais, além de realizar 
análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas. Podem prestar consultorias e 
assessorias. 
 

Enfermeiro da Família - Zona 
Urbana - Sec de Saúde 

20 
40 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e Especialização 
em PSF, com Registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Planejar, analisar e executar atividades inerentes à função de Enfermagem do Programa 
Saúde da Família. Realizar assistência integral às pessoas e famílias na USF e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários. Planejar, 
gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS, bem como executar 
outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo. 

Engenheiro Agrônomo - Zona 
Urbana - Sec de ADM 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Planejam, coordenam e executam atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos 
naturais renováveis e ambientais. Fiscalizam essas atividades, promovem a extensão rural, 
orientando produtores nos vários aspectos das atividades agrossilvipecuárias e elaboram 
documentação técnica e científica. Podem prestar assistência e consultoria técnicas. 

Engenheiro Ambiental - Zona 
Urbana - Sec de ADM 

01 
 

40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Elaboram e implantam projetos ambientais; gerenciam a implementação do sistema de 
Gestão Ambiental (SGA) nas empresas, implementam ações de controle de emissão de 
poluentes, administram resíduos e procedimentos de remediação. Podem prestar 
consultoria, assistência e assessoria. 
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Engenheiro Civil - Zona Urbana - 
Sec de ADM 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de 
empreendimentos. Coordenam a operação e manutenção do empreendimento. Podem 
prestar consultoria, assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas. 
 

Engenheiro de Segurança do 
Trabalho  - Zona Urbana - Sec de 
Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e Especialização 
em Segurança do Trabalho, 
com Registro no respectivo 
Conselho da Categoria 
Profissional 

Desenvolver atividades relativas à área de segurança do trabalho, propondo normas e 
medidas corretivas e preventivas contra acidentes, indicando equipamentos de segurança, 
planejam atividades e coordenar equipes de treinamentos. 
 

Fisioterapeuta - Zona Urbana - Sec 
de Saúde 

02 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Desenvolver atividades de coordenação, supervisão e execução de trabalhos relativos a 
utilização de métodos e técnicas fisioterápicas com aplicação de agentes físicos nos 
tratamentos de doenças com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a 
capacidade motora do paciente.  

Fisioterapeuta Educacional - Zona 
Urbana - Sec de Educação 01 

 
180 horas 
Mensais 

R$ 3.284,94 
Graduação em Fisioterapia 
com Especialização na área 
Educacional. 

Proceder a avaliação funcional dos aprendizes de pessoas com deficiências da 
comunidade. Elaborar: Programa de atividade terapêutica e preventiva com aprendizes e 
funcionários, parecer técnicos dos casos acompanhados, relatório individual do aprendiz. 
Participar de estudos de caso quando necessário, de reuniões coletivas periódicas e das 
extraordinárias quando convocado. Proceder encaminhamentos. Gerar estatísticas de 
atendimento em relatório de atividades realizadas. Participar de programas de curso ou 
outras atividades com aprendizes, pais, professores, funcionários, sob convocação. Manter 
seu quadro de horário atualizado. Supervisionar estagiários. Disponibilizar informativos 
preventivos sob o seu domínio profissional. Registrar as prescrições de atendimento 
fisioterápico, sua evolução, as intercorrências e alta. Avaliar a qualidade dos equipamentos 
eletroeletrônicos e encaminhar à manutenção periódica. Executar outras atividades 
correlatas a sua área de atuação.  

Fonoaudiólogo - Zona Urbana - Sec 
de Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Prestar assistência fonoaudiológica à população nas diversas unidades municipais de 
saúde, para restauração da capacidade de comunicação dos pacientes relacionadas ao 
tratamento das disfunções da fala e da escrita, contribuindo para integração social de 
pessoas portadoras de deficiência dessa natureza. 
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Fonoaudiólogo Educacional - Zona 
Urbana - Sec de Educação 

01 
180 horas 
Mensais 

R$ 3.284,94 

Graduação em 
Fonoaudiologia com 
Especialização na área 
educacional. 

 
Avaliar as deficiências dos pacientes realizando exames fonéticos, elaborar plano de 
tratamento, desenvolver trabalhos de correção de distúrbios de voz, avaliar os pacientes no 
decorrer do tratamento. Executar outras atribuições afins. 

Geógrafo  - Zona Urbana - Sec de 
ADM 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Estudam a organização espacial por meio da interpretação e da interação dos aspectos 
físicos e humanos; regionalizam o território em escalas que variam do local ao global; 
avaliam os processos de produção do espaço, subsidiando o ordenamento territorial; 
participam do planejamento regional, urbano, rural, ambiental e da formulação de políticas 
de gestão do território; procedem estudos necessários ao estabelecimento de bases 
territoriais; emitem laudos e pareceres técnicos; monitoram uso e ocupação da terra, 
vistoriam áreas em estudo, estudam a pressão antrópica e diagnosticam impactos e 
tendências 
 

Médico Auditor  - Zona Urbana - Sec 
de Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em Auditoria 
Médica e registro no CRM. 

 
Realizar o controle, avaliação e auditoria e executar a revisão técnica das faturas dos 
prestadores de serviços médicos públicos, privados e/ou conveniados. 

Médico Cardiologista - Zona Urbana 
- Sec de Saúde 

02 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em Cardiologia 
Médica e registro no CRM. 

 
Realizar atendimento na área de cardiologia; desempenhar funções da medicina preventiva 
e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos 
pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no 
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 

Médico Cirurgião Geral - Zona 
Urbana - Sec de Saúde 

02 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em Cirurgia 
Geral e registro no CRM. 

 
Executar atividades correspondentes à sua respectiva formação de Nível Superior; orientar 
quando solicitado, o trabalho de outros funcionários; desenvolver atividades de 
programação em sua área de atuação; preparar relatórios e outros documentos relativos ao 
exercício de suas atividades; realizar intervenções cirúrgicas de acordo com a necessidade 
de cada paciente; realizar consultas e atendimentos médicos para tratamento de pacientes; 
implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto 
coletivas; elaborar documentos médicos, administrar serviços em saúde e difundir 
conhecimentos da área médica; outras atividades definidas em Regulamento. 



 

28 
 

Médico Cirurgião Pediatra - Zona 
Urbana - Sec de Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em Cirurgia 
Pediátrica e registro no 
CRM. 

 
Atendimento ao paciente SUS por meio de ações que previnem as doenças e promovam a 
saúde; utilizar as técnicas de cirurgia pediátrica, aplicando-as nos pacientes da rede pública 
municipal de saúde; coordenar serviços e programas de saúde; elaborar documentos que 
difundem conhecimentos na respectiva área. 

Médico Clínico Geral - Zona Urbana 
- Sec de Saúde 

10 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Compreende os cargos permanentes que se destinam a examinar pacientes visando 
técnicas próprias e ou solicitando exames complementares para determinar o diagnóstico 
dentro de suas especialidades, competindo-lhe ainda prescrever medicamentos ou 
tratamentos conforme diagnósticos, emitir atestado de saúde de sanidade física ou mental e 
de óbito. 

Médico da Família - Zona Urbana - 
Sec de Saúde 

04 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, e registro no 
CRM. 

 
Consultas e atendimentos médicos geral no tratamento e prevenção de doenças, avaliações 
diagnósticas e terapêuticas complexas nas USF; implementar ações para promoção da 
saúde; coordenar programas e serviços em saúde; realizar visitas/atendimentos 
domiciliares; efetuar perícias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir 
conhecimentos da área médica. Desempenhar outras atividades afins ao cargo. 

Médico Dermatologista - Zona 
Urbana - Sec de Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em 
Dermatologia e registro no 
CRM. 

 
Realizar atendimento na área de dermatologia; desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 

Médico do Trabalho - Zona Urbana - 
Sec de Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em Medicina do 
Trabalho e registro no CRM. 

Executar atividades correspondentes à sua respectiva formação de Nível Superior; orientar 
quando solicitado, o trabalho de outros funcionários; desenvolver atividades de 
programação em sua área de atuação; preparar relatórios e outros documentos relativos ao 
exercício de suas atividades; realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 
implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto 
coletivas; coordenar programas e serviços em saúde; efetuar perícias, auditorias e 
sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. 
Outras atividades definidas em Regulamento. 
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Médico Endocrinologista - Zona 
Urbana - Sec de Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em 
endocrinologia e registro no 
CRM. 

Realizar atendimento na área de endocrinologia; desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 

Médico Gastroenterologista - Zona 
Urbana - Sec de Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em 
gastroenterologia e registro 
no CRM. 

Realizar atendimento na área de gastroenterologia; desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 

Médico Geriatra - Zona Urbana - 
Sec de Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em geriatria e 
registro no CRM. 

Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas do 
tratamento para as afecções e anomalias do sistema orgânico, em especial a população da 
terceira idade, para recuperar e/ou melhorar a saúde dos pacientes. 

Médico Gineco-Obstetra - Zona 
Urbana - Sec de Saúde 

02 
 

20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em obstetrícia e 
registro no CRM. 

Realizar atendimento na área de gineco-obstetricia; desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 

Médico Imunologista Alergista - 
Zona Urbana - Sec de Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em 
imunologia/alergia e registro 
no CRM. 

Prestar atendimento médico, na especialidade de alergia e imunologia a pacientes adultos e 
infantis, formulando diagnósticos, e assumindo a orientação terapêutica dos pacientes; 
Participar da elaboração de programas epidemiológicos, educativos e de atendimento 
médico preventivo, voltados para a comunidade em geral; Coordenar atividades médicas, 
acompanhando e avaliando ações desenvolvidas, participando do estudo de casos e da 
capacitação de pessoal, visando dar assistência integral aos munícipes; Manter os 
prontuários médicos atualizados, registrando os atendimentos aos pacientes com assinatura 
e carimbo funcional; Emitir relatório médico, quando solicitado pelo paciente ou seu 
responsável legal, por outro médico do serviço público municipal ou pelo secretário 
municipal de saúde; Executar o trabalho dentro das Normas da Vigilância Sanitária e da 
Segurança do Trabalho; Executar outras tarefas correlatas. 
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Médico Infectologista - Zona Urbana 
- Sec de Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em infectologia e 
registro no CRM. 

Executar atividades cor respondentes à sua respectiva formação de Nível Superior; orientar 
quando solicitado, o trabalho de outros funcionários; desenvolver atividades de 
programação em sua área de atuação; preparar relatórios e outros documentos relativos ao 
exercício de suas atividades; realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e 
clientes; implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto 
individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde; efetuar perícias, 
auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. Outras atividades definidas em Regulamento. 

Médico Intersivista - Zona Urbana - 
Sec de Saúde 

01 
 

20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em UTI e 
registro no CRM. 

Realizar ações na área de atendimento intensivo; desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; realizar consultas, exames, diagnóstico, terapêutica acompanhamento 
dos pacientes, bem como executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja 
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área. 
 

Médico Mastologista - Zona Urbana 
- Sec de Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em mastologia e 
registro no CRM. 

Realizar atendimento na área de mastologista; desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 
 

Médico Neurologista - Zona Urbana 
- Sec de Saúde 

02 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em neurologia e 
registro no CRM. 

Realizar atendimento na área de neurologia; desempenhar funções da medicina preventiva 
e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos 
pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no 
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 
 

Médico Oftalmologista - Zona 
Urbana - Sec de Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em oftalmologia 
e registro no CRM. 

Realizar atendimento na área de oftalmologia; desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 
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Médico Oncologista - Zona Urbana - 
Sec de Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em oncologia e 
registro no CRM. 

Realizar atendimento ambulatorial ao paciente oncológico, com conhecimento em 
quimioterapia e radioterapia, solicitando exames complementares para o diagnóstico, 
indicando tratamento e realizando tratamento cirúrgico. Desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 

Médico Ortopedista - Zona Urbana - 
Sec de Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em ortopedia e 
registro no CRM. 

Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Ortopedia; recepcionar e 
identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; atuar como médico 
especialista em equipe multiprofissional, no desenvolvimento de projetos terapêuticos 
individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde, realizando clínica ampliada; 
realizar atendimento ao acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar 
procedimentos cirúrgicos, primeiros socorros e urgências com encaminhamentos com ou 
sem preenchimento dos prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para 
diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; Desempenhar outras atividades afins ao 
cargo. 

Médico Otorrinolaringologista - Zona 
Urbana - Sec de Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em 
otorrinolaringologia e 
registro no CRM. 

Atendimento na área de otorrinolaringologia; desempenhar funções da medicina preventiva 
e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos 
pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no 
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 

Médico Patologista - Zona Urbana - 
Sec de Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em patologia 
clínica e registro no CRM. 

Prestar assistência integral à saúde da população, utilizando a capacidade técnica 
profissional e dos meios propedêuticos, de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos 
existentes e reconhecidos pela comunidade médica científica, bem como, desenvolver 
ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta ou indiretamente na busca da promoção da 
saúde, prevenção das doenças, para melhorar qualidade de vida à população; executar e 
supervisionar exames hematológicos, sorológicos, bioquímicos, bacteriológicos, 
parasitológicos, coprológicos, citológicos de líquidos e outros, valendo-se de aparelhos e 
técnicas específicas em laboratório; atuar como consultor prestando assessoria aos 
médicos de outras especialidades no que se refere a exames laboratoriais; confeccionar e 
assinalar laudos e relatórios médicos, pelos quais assume responsabilidade técnica. 

Médico Pediatra - Zona Urbana - 
Sec de Saúde 

02 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em pediatria e 
registro no CRM. 

Atendimento na área de pediatria; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; 
realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e 
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das 
atribuições pertinentes ao cargo e área 
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Médico Pediatria Neonatal - Zona 
Urbana - Sec de Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em neonatologia 
e registro no CRM. 

Prestar atendimento aos recém-nascidos na sala de parto, alojamento conjunto e UTI 
Neonatal, em parceria com a equipe de trabalho do Serviço de Neonatologia, de forma a 
integrar as atividades de assistência, ensino e pesquisa junto à equipe multidisciplinar. 

Médico Pneumologista - Zona 
Urbana - Sec de Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em pneumologia 
e registro no CRM. 

Realizar atendimento na área de pneumologia; desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 

Médico Psiquiatra - Zona Urbana - 
Sec de Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em psiquiatria e 
registro no CRM. 

Realizar atendimento na área de psiquiatria; desempenhar funções da medicina preventiva 
e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos 
pacientes; orientar quando solicitado, o trabalho de outros funcionários; desenvolver 
atividades de programação em sua área de atuação; preparar relatórios e outros 
documentos relativos ao exercício de suas atividades; realizar consultas e atendimentos 
médicos; tratar pacientes; implementar ações de prevenção de doenças e promoção da 
saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde; efetuar 
perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos 
da área médica. 

Médico Radiologista - Zona Urbana - 
Sec de Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em Radiologia e 
registro no CRM. 

Atendimento aos pacientes SUS por meio de ações que previnem as doenças e promovam 
a saúde; Planeja, executa, avalia e supervisiona atividades inerentes à área de Medicina 
radiológica, utilizando métodos e técnicas específicas voltadas para o exercício profissional 
nas áreas de promoção, prevenção, atenção à saúde e reabilitação desenvolvidas nos 
pacientes do sistema público de saúde; coordenar serviços e programas de saúde; realizar 
perícias, auditorias e sindicâncias; elaborar documentos que difundem conhecimentos na 
respectiva área. 

Médico Urologista - Zona Urbana - 
Sec de Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em Urologia e 
registro no CRM. 

Executar atividades correspondentes à sua respectiva formação de Nível Superior; orientar 
quando solicitado, o trabalho de outros funcionários; desenvolver atividades de 
programação em sua área de atuação; preparar relatórios e outros documentos relativos ao 
exercício de suas atividades, outras atividades definidas em Regulamento; realizar 
intervenções cirúrgicas de acordo com a necessidade de cada paciente; realizar consultas e 
atendimentos médicos para tratamento de pacientes; implementar ações de prevenção de 
doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; elaborar documentos 
médicos, administrar serviços em saúde e difundir conhecimentos da área médica. Outras 
atividades definidas em Regulamento. 
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Nutricionista - Zona Urbana - Sec de 
Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Realizar atividades de supervisão, coordenação, programação e execução especializada em 
trabalhos relativos á educação alimentar, nutrição e dietética para indivíduos ou 
coletividades, realizar atividades de pesquisa e educação em saúde, orientar atividades de 
vigilância sanitária na área de alimentos, bem como executar outras atividades que, por sua 
natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. 

Nutricionista Educacional - Zona 
Urbana - Sec de Educação 01 

180 horas 
Mensais R$ 3.284,94 

Graduação em Nutrição com 
registro no Conselho 
Regional, com 
especialização na área 
educacional. 

Controlar a Estocagem, preparação e distribuição dos alimentos. Garantir a qualidade dos 
alimentos e serviços da área. Ministrar cursos de treinamento para os serviços da área. 
Participar da seleção de funcionários para o cargo de merendeira e de auxiliar de serviços 
gerais. Auxiliar a Comissão de Licitação na escolha de produtos com melhor relação 
custo/benefício. Promover reuniões para observar o nível de rendimento, habilidade, higiene 
e aceitação dos alimentos pelos comensais, para racionalizar e melhorar o padrão técnico 
dos serviços. Elaborar cardápio em geral. Desenvolver programa de educação alimentar. 
Desenvolver  e apresentar estudos técnicos para melhoria dos serviços. Estabelecer como 
rotina diária a degustação dos alimentos. Proceder visitas técnicas nas escolas para fazer a 
supervisão de alimentos. Manter reunião com os pais de alunos para orientação nutricional. 
Monitorar constantemente as condições de higiene e sanitárias da alimentação servida aos 
alunos. Executar outras atribuições afins. 

Odontólogo - Zona Urbana - Sec de 
Saúde 

03 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Elaborar juntamente com a equipe de saúde, normas técnicas e administrativas para os 
serviços, consultando documentos de outras entidades para programar a dinâmica da 
odontologia de saúde pública; participar do planejamento, execução e avaliação de 
programas educativos de prevenção à saúde da boca e dos dentes; supervisionando-os e 
observando os resultados, a fim de contribuir para a melhoria da saúde bucal da 
comunidade; analisar dados específicos coletados pelos postos de saúde e outros serviços, 
estudando-os e comprando-os, a fim de traçar, com a equipe de saúde, as prioridades no 
desenvolvimento de programas de higiene para a comunidade; coordenar, supervisionar, 
executar e avaliar atividades fluoretizantes dos dentes e outras técnicas, fazendo 
observações diretas e analisando relatórios, para desenvolver programas de profilaxia de 
cárie dentária. Poderá participar de programa de saúde pública, estudando e avaliando 
plano de adição de flúor na água, sal ou outras substâncias de consumo obrigatório, para 
cooperar na prevenção das afecções dentárias; executar outras tarefas correlatas. 

Pedagogo - Zona Urbana - Sec de 
ADM 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Pedagogia com 
especialidade em Gestão, 
Orientação e Supervisão, ou 
especialidade em gestão de 
pessoas com ênfase e 
psicologia, registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos 
pedagógicos/instrucionais aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de 
ensino e aprendizagem. Viabilizam o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos 
de participação em programas e projetos, facilitando o processo comunicativo entre a 
comunidade e as associações a ela vinculadas. 
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Procurador Jurídico - Zona Urbana - 
Sec de ADM 
 
 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 5.502,11 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

 
Patrocinar em juízo os interesses do Município; exercer a representação judicial e 
extrajudicial das entidades da Administração indireta; receber, pessoalmente, as citações e 
notificações relativas a quaisquer ações ou procedimentos judiciais movidos contra o 
Município; dar assistência a autoridade assessorada no controle interno da legalidade dos 
atos a serem por ela praticados ou já efetivados; requisitar dos órgãos e entidades da 
Administração Municipal as informações, esclarecimentos e documentos necessários ao 
desempenho de suas atribuições ou solicitar ao Procurador Geral que o faça, quando o 
pedido deva ser dirigido a outro Secretário Municipal ou ao Gabinete do Prefeito; sugerir a 
propositura de ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e elaborar as 
informações que lhe caiba prestar, na forma da Constituição e da legislação específica. 
 

Professor de Ciências Físicas e 
Biológicas - BR163/Santarém-
Cuiabá – Sec de Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Ciências ou Licenciatura em 
Biologia, Química e Física.  

Ministrar aulas de Ensino da Arte no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Ciências Físicas e 
Biológicas - Estrada de 
Barreiras/Ribeirinha – Sec de 
Educação 

01 

 
 
 
100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Ciências ou Licenciatura em 
Biologia, Química e Física.  

Ministrar aulas de Ensino da Arte no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Ciências Físicas e 
Biológicas - Zona Garimpeira – Sec 
de Educação 

02 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Ciências ou Licenciatura em 
Biologia, Química e Física.  

Ministrar aulas de Ensino da Arte no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Ciências Físicas e 
Biológicas - Zona Urbana – Sec de 
Educação 

05 

 
100 horas 
Mensais 

 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Ciências ou Licenciatura em 
Biologia, Química e Física.  

Ministrar aulas de Ensino da Arte no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 
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Professor de Ciências Físicas e 
Biológicas -Transamazônica – Sec 
de Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Ciências ou Licenciatura em 
Biologia, Química e Física.  

Ministrar aulas de Ensino da Arte no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 
 

Professor de Educação Física - 
Estrada de Barreiras/Ribeirinha – 
Sec de Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Educação Física.  

Ministrar aulas de Educação Física no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Educação Física - 
Transamazônica – Sec de Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Educação Física.  

Ministrar aulas de Educação Física no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 
 

Professor de Educação Física - 
Zona Garimpeira – Sec de 
Educação 

02 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Educação Física.  

Ministrar aulas de Educação Física no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Educação Física - 
Zona Urbana – Sec de Educação 

10 

 
100 horas 
Mensais 

 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Educação Física.  
 

Ministrar aulas de Educação Física no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 
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Professor de Ensino da Arte - 
Estrada de Barreiras/Ribeirinha – 
Sec de Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 

Licenciatura Plena em Artes 
ou em Educação Artística ou 
em Artes Visuais, Artes 
Cênicas, Música ou Artes 
Plásticas ou Licenciatura em 
Letras com Habilitação em 
Artes. 

Ministrar aulas de Ensino da Arte no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Ensino da Arte - 
Transamazônica – Sec de Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 

Licenciatura Plena em Artes 
ou em Educação Artística ou 
em Artes Visuais, Artes 
Cênicas, Música ou Artes 
Plásticas ou Licenciatura em 
Letras com Habilitação em 
Artes.  

Ministrar aulas de Ensino da Arte no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Ensino da Arte - Zona 
Garimpeira – Sec de Educação 

02 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 

Licenciatura Plena em Artes 
ou em Educação Artística ou 
em Artes Visuais, Artes 
Cênicas, Música ou Artes 
Plásticas ou Licenciatura em 
Letras com Habilitação em 
Artes. 

Ministrar aulas de Ensino da Arte no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Ensino da Arte - Zona 
Urbana – Sec de Educação 08 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 

Licenciatura Plena em Artes 
ou em Educação Artística ou 
em Artes Visuais, Artes 
Cênicas, Música ou Artes 
Plásticas ou Licenciatura em 
Letras com Habilitação em 
Artes  

Ministrar aulas de Ensino da Arte no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Ensino Religioso - 
Zona Urbana – Sec de Educação 

04 

 
100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena ou 
Graduação em Teologia ou 
em Filosofia.  

Ministrar aulas de Ensino Religioso no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Geografia - 
BR163/Santarém-Cuiabá – Sec de 
Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena 
Geografia.  

Ministrar aulas Ensino de Geografia no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 
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Professor de Geografia - Estrada de 
Barreiras/Ribeirinha – Sec de 
Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena 
Geografia.  

Ministrar aulas Ensino de Geografia no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Geografia - 
Transamazônica – Sec de Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena 
Geografia.  

Ministrar aulas Ensino de Geografia no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Geografia - Zona 
Garimpeira – Sec de Educação 

02 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena 
Geografia.  

Ministrar aulas Ensino de Geografia no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Geografia - Zona 
Urbana – Sec de Educação 

12 
100 horas 
Mensais 

 
R$ 1.224,61 

Licenciatura Plena 
Geografia.  

Ministrar aulas Ensino de Geografia no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de História - 
BR163/Santarém-Cuiabá – Sec de 
Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
História.  

Ministrar aulas de História no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª Etapas, 
nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o horário e 
programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. 
Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 



 

38 
 

Professor de História - Estrada de 
Barreiras/Ribeirinha – Sec de 
Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
História.  

Ministrar aulas de História no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª Etapas, 
nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o horário e 
programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. 
Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de História - 
Transamazônica – Sec de Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
História.  

Ministrar aulas de História no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª Etapas, 
nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o horário e 
programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. 
Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de História - Zona 
Garimpeira – Sec de Educação 

02 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
História.  

Ministrar aulas de História no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª Etapas, 
nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o horário e 
programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. 
Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de História - Zona Urbana 
– Sec de Educação 

05 

 
100 horas 
Mensais 

 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
História.  

Ministrar aulas de História no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª Etapas, 
nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o horário e 
programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. 
Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Língua Estrangeira – 
Inglês - Estrada de 
Barreiras/Ribeirinha – Sec de 
Educação 

01 

 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Letras com habilitação em 
Língua Inglesa.  

Ministrar aulas de Língua Estrangeira - Inglês no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 
3ª e 4ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 
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Professor de Língua Estrangeira – 
Inglês - Transamazônica – Sec de 
Educação 

01 

 
100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Letras com habilitação em 
Língua Inglesa.  

Ministrar aulas de Língua Estrangeira - Inglês no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 
3ª e 4ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Língua Estrangeira – 
Inglês - Zona Garimpeira – Sec de 
Educação 

02 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Letras com habilitação em 
Língua Inglesa.  

Ministrar aulas de Língua Estrangeira - Inglês no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 
3ª e 4ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Língua Estrangeira – 
Inglês - Zona Urbana – Sec de 
Educação 

12 
100 horas 
Mensais 

 
R$ 1.224,61 

Licenciatura Plena em 
Letras com habilitação em 
Língua Inglesa.  

Ministrar aulas de Língua Estrangeira - Inglês no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 
3ª e 4ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Língua Portuguesa - 
Estrada de Barreiras/Ribeirinha – 
Sec de Educação 

02 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Língua Portuguesa.  

Ministrar aulas de Língua Portuguesa  no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Língua Portuguesa - 
Transamazônica – Sec de Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Língua Portuguesa.  

Ministrar aulas de Língua Portuguesa  no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 
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Professor de Língua Portuguesa - 
Zona Garimpeira – Sec de 
Educação 

04 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Língua Portuguesa.  

Ministrar aulas de Língua Portuguesa  no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Língua Portuguesa - 
Zona Urbana – Sec de Educação 

08 
100 horas 
Mensais 

 
R$ 1.224,61 

Licenciatura Plena em 
Língua Portuguesa.  

Ministrar aulas de Língua Portuguesa  no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Matemática - 
BR163/Santarém-Cuiabá – Sec de 
Educação 

01 

 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Matemática.  

Ministrar aulas de Matemática no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª Etapas, 
nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o horário e 
programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. 
Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Matemática - Estrada 
de Barreiras/Ribeirinha – Sec de 
Educação 

02 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Matemática.  

Ministrar aulas de Matemática no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª Etapas, 
nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o horário e 
programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. 
Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Matemática - 
Transamazônica – Sec de Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Matemática.  

Ministrar aulas de Matemática no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª Etapas, 
nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o horário e 
programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. 
Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 
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Professor de Matemática - Zona 
Garimpeira – Sec de Educação 

04 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Matemática.  

Ministrar aulas de Matemática no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª Etapas, 
nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o horário e 
programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. 
Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Matemática - Zona 
Urbana – Sec de Educação 

15 

 
100 horas 
Mensais 

 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Matemática.  

Ministrar aulas de Matemática no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª Etapas, 
nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o horário e 
programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. 
Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Séries Iniciais - 
BR163/Santarém-Cuiabá – Sec de 
Educação 

10 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia.  

Ministrar aulas na Educação Infantil no Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano Educação 
Especial e EJA 1ª e 2ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e 
dinâmica, conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou 
Secretaria Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de 
atuação. 

Professor de Séries Iniciais - 
Estrada de Barreiras/Ribeirinha – 
Sec de Educação 

12 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia.  

Ministrar aulas na Educação Infantil no Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano Educação 
Especial e EJA 1ª e 2ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e 
dinâmica, conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou 
Secretaria Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de 
atuação. 

Professor de Séries Iniciais - 
Transamazônica – Sec de Educação 

08 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia.  

Ministrar aulas na Educação Infantil no Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano Educação 
Especial e EJA 1ª e 2ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e 
dinâmica, conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou 
Secretaria Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de 
atuação. 
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Professor de Séries Iniciais - Zona 
Garimpeira – Sec de Educação 

18 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia.  

Ministrar aulas na Educação Infantil no Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano Educação 
Especial e EJA 1ª e 2ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e 
dinâmica, conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou 
Secretaria Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de 
atuação. 

Professor de Séries Iniciais - Zona 
Urbana – Sec de Educação 

80 

 
100 horas 
Mensais 

 
 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia.  

Ministrar aulas na Educação Infantil no Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano Educação 
Especial e EJA 1ª e 2ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e 
dinâmica, conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou 
Secretaria Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de 
atuação.  

Psicólogo - Zona Urbana - Sec de 
ADM 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e 
sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, 
orientação e educação; diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e mentais e de 
adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante 
o processo de tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento 
individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, 
teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins. 
 

Psicólogo - Zona Urbana - Sec de 
Saúde 

01 
 

40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Realizar atendimento na área de Psicologia, acompanhar pacientes e executar atividades de 
supervisão e coordenação, relativas ao estudo do comportamento humano e da dinâmica da 
personalidade, com vistas à orientação psicopedagógica e ao ajustamento individual, bem 
como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 

Psicólogo Educacional - Zona 
Urbana - Sec de Educação 

01 
180 horas 
Mensais 

R$ 3.284,94 
Graduação em Psicologia 
com Especialização na área 
Educacional. 

Proceder a triagem e avaliação do candidato a aprendiz, buscando amplo conhecimento do 
mesmo em seu contexto sócio-histórico-cultural. Identificar condições do candidato para 
ingressar nos programas de instituição. Proceder avaliações com base em instrumento da 
área em consonância com os objetivos da instituição. Focar as avaliações na intenção de 
estimular o desenvolvimento de potencialidades, competências, criatividades em rede de 
apoio social. Documentar a avaliação do candidato ou aprendiz da instituição. Realizar 
entrevistas. Acompanhar o processo de adaptação à avaliação funcional do candidato a 
instituição. Elaborar laudos psicológicos quando necessário. Registrar ocorrências de 
alterações significativas comportamentais e de saúde do aprendiz. Planejar programas de 
cursos e outras intervenções preventivas ou terapêuticas com aprendizes, professores, 
funcionários e pais. Outras atividades correlatas a sua área de atuação de acordo com a 
sua formação profissional. Executar outras atribuições afins. 
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Psicopedagogo Clínico - Zona 
Urbana - Sec de Educação 

01 
180 horas 
Mensais 

R$ 3.284,94 

Graduação em Pedagogia 
ou Psicologia com 
Especialização em 
Psicopadagogia Clínica. 

Construir e apresentar à comunidade escolar a proposta do Plano de Ação psicopedagógico 
Educacional Clínico (PAPEC) para fins de readequação e aprovações participativas. Criar e 
divulgar a filosofia de trabalho Psicopedagógica Educacional Clínico. Aplicar meios de 
estudo e investigações sobre a família dos alunos submetidos às análises psicopedagógicas 
educacionais clínica. Elaborar um cronograma de atendimento. Responsabilizar-se pelas 
informações precisas no que se refere ao desenvolvimento crescente ou retrocesso de 
aprendizagem e assimilação escolar. Acompanhar e intervir no desempenho dos alunos 
com déficit de aprendizagem. Buscar junto à Secretaria Municipal de Educação, meios que 
urgenciem o acesso do aluno ao atendimento especializado. Analisar e elaborar pareceres 
juntamente com outros especialistas sobre os alunos submetidos a estudos de casos para 
fins da intervenção legal. Diagnosticar e tratar alunos com dificuldade de aprendizagem. 
Outras atividades correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação 
profissional e o que rege o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Educação 
Municipal. Executar outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Psicopedagogo Educacional 
Institucional - Zona Urbana - Sec de 
Educação 

01 
180 horas 
Mensais R$ 2.466,61 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou Graduação 
em Psicologia com 
Especialização em 
Psicopedagogia. 
  

 
Auxiliar na identificação dos problemas no processo de aprender e lidando com as 
dificuldades através de instrumentos e técnicas específicas para auxiliar o professor e 
outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Secretário Escolar  - Estrada de 
Barreiras/Ribeirinha – Sec de 
Educação 

01 
 

200 horas 
Mensais 

R$ 1.870,60 

Graduação em Secretariado 
Escolar ou Licenciatura 
Plena em Pedagogia com 
Habilitação em 
Administração, Orientação e 
Supervisão Escolar. 

Planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades da secretaria do 
estabelecimento do ensino. Organizar e manter organizada a escrituração escolar, como a 
coleção de leis, pareceres, resoluções, ordens de serviços, circulares e outros documentos 
relativos à legislação educacional. Realizar levantamentos referentes à movimentação da 
vida escolar de alunos e cadastros de servidores. Redigir memorandos, ofícios, atas e 
executar serviços de digitação, quando necessário. Promover ações para a organização do 
arquivo. Credenciar pessoas para o recebimento e entrega do diário de classe, todos os 
dias, em todos os turnos. Responder pela unidade de ensino, na ausência do Núcleo 
Administrativo. Classificar e ordenar documentos do arquivo passivo para consultas 
necessárias e urgentes do bom andamento do serviço administrativo. Manter rigorosamente 
em ordem os documentos do arquivo ativo e a frequência diária/hora aula dos servidores da 
unidade de ensino e registro específico ao cumprimento da hora atividade. Executar outras 
atividades correlatas a sua área de atuação. 
 

Secretário Escolar  - Zona 
Garimpeira – Sec de Educação 02 

 
200 horas 
Mensais 

R$ 1.870,60 

Graduação em Secretariado 
Escolar ou Licenciatura 
Plena em Pedagogia com 
Habilitação em 
Administração, Orientação e 
Supervisão Escolar. 

Planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades da secretaria do 
estabelecimento do ensino. Organizar e manter organizada a escrituração escolar, como a 
coleção de leis, pareceres, resoluções, ordens de serviços, circulares e outros documentos 
relativos à legislação educacional. Realizar levantamentos referentes à movimentação da 
vida escolar de alunos e cadastros de servidores. Redigir memorandos, ofícios, atas e 
executar serviços de digitação, quando necessário. Promover ações para a organização do 
arquivo. Credenciar pessoas para o recebimento e entrega do diário de classe, todos os 
dias, em todos os turnos. Responder pela unidade de ensino, na ausência do Núcleo 
Administrativo. Classificar e ordenar documentos do arquivo passivo para consultas 
necessárias e urgentes do bom andamento do serviço administrativo. Manter rigorosamente 
em ordem os documentos do arquivo ativo e a frequência diária/hora aula dos servidores da 
unidade de ensino e registro específico ao cumprimento da hora atividade. Executar outras 
atividades correlatas a sua área de atuação. 
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Secretário Escolar  - Zona Urbana - 
Sec de Educação 

12 
 

200 horas 
Mensais 

R$ 1.870,60 

Graduação em Secretariado 
Escolar ou Licenciatura 
Plena em Pedagogia com 
Habilitação em 
Administração, Orientação e 
Supervisão Escolar. 

Planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades da secretaria do 
estabelecimento do ensino. Organizar e manter organizada a escrituração escolar, como a 
coleção de leis, pareceres, resoluções, ordens de serviços, circulares e outros documentos 
relativos à legislação educacional. Realizar levantamentos referentes à movimentação da 
vida escolar de alunos e cadastros de servidores. Redigir memorandos, ofícios, atas e 
executar serviços de digitação, quando necessário. Promover ações para a organização do 
arquivo. Credenciar pessoas para o recebimento e entrega do diário de classe, todos os 
dias, em todos os turnos. Responder pela unidade de ensino, na ausência do Núcleo 
Administrativo. Classificar e ordenar documentos do arquivo passivo para consultas 
necessárias e urgentes do bom andamento do serviço administrativo. Manter rigorosamente 
em ordem os documentos do arquivo ativo e a frequência diária/hora aula dos servidores da 
unidade de ensino e registro específico ao cumprimento da hora atividade. Executar outras 
atividades correlatas a sua área de atuação. 
 

Técnico Educacional - Estrada de 
Barreiras/Ribeirinha – Sec de 
Educação 

01 
 

180 horas 
Mensais 

R$ 2.466,61 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia com Habilitação 
em Administração, 
Supervisão, Orientação 
Escolar. 
  

Planejar, Coordenar, efetivar e avaliar junto à equipe pedagógica e demais profissionais da 
comunidade escolar a execução de Projetos Educacionais, implantando os princípios da 
administração, supervisão e orientação educacional, desenvolver outras atividades 
correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação profissional.  
 

Técnico Educacional – 
Santarém/Cuiaba – Sec de 
Educação 
 

01 
 

180 horas 
Mensais 

R$ 2.466,61 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia com Habilitação 
em Administração, 
Supervisão, Orientação 
Escolar. 
  

Planejar, Coordenar, efetivar e avaliar junto à equipe pedagógica e demais profissionais da 
comunidade escolar a execução de Projetos Educacionais, implantando os princípios da 
administração, supervisão e orientação educacional, desenvolver outras atividades 
correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação profissional.  
 

Técnico Educacional - Zona 
Garimpeira – Sec de Educação 

02 

 
 
 
 

180 horas 
Mensais 

R$ 2.466,61 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia com Habilitação 
em Administração, 
Supervisão, Orientação 
Escolar. 
  

Planejar, Coordenar, efetivar e avaliar junto à equipe pedagógica e demais profissionais da 
comunidade escolar a execução de Projetos Educacionais, implantando os princípios da 
administração, supervisão e orientação educacional, desenvolver outras atividades 
correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação profissional.  
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Técnico Educacional - Zona Urbana 
- Sec de ADM 

15 
180 horas 
Mensais 

R$ 2.466,61 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia com Habilitação 
em Administração, 
Supervisão, Orientação 
Escolar. 
  

Planejar, Coordenar, efetivar e avaliar junto à equipe pedagógica e demais profissionais da 
comunidade escolar a execução de Projetos Educacionais, implantando os princípios da 
administração, supervisão e orientação educacional, desenvolver outras atividades 
correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação profissional.  
 

Tecnólogo em Saneamento 
Ambiental - Zona Urbana - Sec de 
ADM 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Elaboram e implantam projetos ambientais; gerenciam a implementação do sistema de 
Gestão Ambiental (SGA), implementam ações de controle de emissão de poluentes, 
administram resíduos e procedimentos de remediação.  Podem prestar consultoria, 
assistência e assessoria. 
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ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO  
 
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
1. Leitura e interpretação de textos. 
2. Gêneros e tipos de texto. 
3. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; emprego do sinal indicativo da crase. 
4. Estrutura e formação de palavras. 
5. Classes de palavras, flexão e emprego. 
6. Sintaxe: frase e oração; termos da oração. 
7. Concordância nominal. 
8. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, conotação e denotação, figuras de sintaxe, de pensamento e 
de linguagem. 
9. Fonética: letra e fonema. 
10. Pontuação. 
 
MATEMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
1. Situações problema, envolvendo operações com números racionais. 
2. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades.   
3. Razão, proporção, regra de três simples e porcentagem. 
4. Situações problema, envolvendo equações e sistema de equações do 1º Grau.   
5. Situações problema, envolvendo cálculo de perímetro e área das principais figuras planas com suas respectivas 
unidades de medida. 
6. Situações problema, envolvendo cálculo de perímetro e área de triângulos e retângulos. 
7. Raciocínio lógico, compatível com o nível fundamental completo.   
 
 
NÍVEL MÉDIO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
1. Leitura e interpretação de textos.  
2. Gêneros e tipos de texto.  
3. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; emprego do sinal indicativo da crase.  
4. Estrutura e formação de palavras.  
5. Classes de palavras, flexão e emprego.  
6. Sintaxe da oração e do período.  
7. Concordância nominal e verbal.  
8. Regência nominal e verbal.  
9. Colocação pronominal.  
10. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, conotação e denotação, figuras de sintaxe, de pensamento 
e de linguagem.  
11. Pontuação.  
12. Redação oficial: estrutura e organização de documentos oficiais (requerimento, carta, certidão, atestado, declaração, 
ofício, memorando, ata de reunião, relatório, etc.); expressões de tratamento. 
 
MATEMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
1. Situações problema, envolvendo equações e sistema de equações do 1º e 2º graus.  
2. Razão, proporção, regra de três e porcentagem. 
3. Situações problema, envolvendo cálculo de perímetro e área das principais figuras planas com suas respectivas 
unidades de medida. 
4. Raciocínio lógico, compatível com o nível médio. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
1. Conceitos básicos de ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, 
programas, impressão, Word e Excel. 
2. Conceitos básicos de Internet e utilização de ferramentas de navegação: browsers, Internet Explorer, correio 
eletrônico e busca e pesquisa na internet. Noções de serviços: Internet e Intranet. 
3. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: organização e gerenciamento de arquivos, pastas e 
programas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
MERENDEIRA 
1. Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 
2. Legislação profissional do funcionário escolar: Decreto 7415/2010.  
3. História da alimentação e nutrição no Brasil.  
4. Segurança alimentar e nutricional.  
5. A ação do Estado brasileiro como regulador e provedor da alimentação escolar.  
6. Cozinhas e cantinas nas escolas públicas.  
7. Noções sobre contaminação alimentar. 
8. Noções sobre preparos culinários.  
 
PILOTO FLUVIAL EDUCACIONAL 
1. Normas de segurança;  
2. Mecânica básica de embarcações;  
3. Primeiros socorros;  
4. Normas de condução de embarcações.  
5. Normas de segurança de transporte fluvial de pessoas;  
6. Técnicas de pilotagem de embarcações.  
7. Navegação: métodos e equipamentos. 
 
TOPOGRAFO 
1. Conceitos Fundamentais. Objetivos da Topografia. Influência da forma e dimensões da Terra nos levantamentos 
topográficos.  
2. PLANIMETRIA: Definições de Rumo, Azimute e Ângulo interno. Uso da bússola. Noções de levantamentos expeditos. 
Medidas de distâncias: métodos e instrumentos. Medidas de ângulos: métodos e instrumentos. Levantamento 
planimétrico: Método do Caminhamento Perimétrico. Métodos auxiliares: Coordenadas polares e bipolares. Cálculo 
analítico das coordenadas dos vértices da poligonal e área do polígono. Erros e tolerâncias. Verificação e distribuição 
dos erros. Vinculação à rede planimétrica. Desenho de plantas.  
3. ALTIMETRIA: Definições básicas. Influência da curvatura da Terra. Métodos de nivelamento: Noções de nivelamento 
barométrico; Nivelamento geométrico: nivelamento geométrico simples e composto, instrumentos, cálculo do 
nivelamento geométrico, desenho de perfis longitudinais, exagero vertical, vinculação à rede altimétrica; Nivelamento 
trigonométrico: conceitos, objetivos e precisão, instrumentos e técnicas de campo, nivelamento trigonométrico de 
poligonais e outras aplicações.  
4. TAQUEOMETRIA: Princípios gerais da taqueometria. Noções de topologia e traçado de curvas de nível. Determinação 
indireta de distância e diferença de nível. Instrumentos. Técnicas de levantamento taqueométrico pelo processo da 
irradiação. Cálculo da planilha do levantamento taqueométrico.  
5. MEDIÇÃO ELETRÔNICA DE DISTANCIAS E ANGULOS - ESTAÇÕES TOTAIS; Instrumentos eletrônicos. Princípios 
e Aplicações.  
6. LOCAÇÃO DE OBRAS: Arruamentos e Loteamentos. Locação de curvas. Locação de Edifícios. Locação de Estacas. 
Locação de Paredes. Locação de Viadutos e Pontes. Locação de Túneis.  
7. APLICAÇÕES DIVERSAS: Determinação do norte verdadeiro de um alinhamento através da distância zenital 
absoluta. Terraplenagem: greides e suas aplicações. Divisão de terras. Problema dos três pontos - Solução de Pothenot. 
Sistema de Coordenadas - Projeção Transversa de Mercator - UTM. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EDUCACIONAIS  
1. Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 
2. Legislação profissional do funcionário escolar: Decreto 7415/2010.  
3. Comunicação interpessoal e relações humanas.  
4. Patrimônio e espaço escolar: Arquitetura escolar. Instalações físicas. Unidades ambientais. 5. Higiene e segurança na 
escola.  
6. Controle de estoque e apoio operacional.  
7. Limpeza, organização e preservação do ambiente escolar.  
8. Almoxarifado e depósito. 
 
TÉCNICO EM MINERAÇÃO 
1. Geologia geral.  
2. Mineralogia.  
3. Cartografia geológica.  
4. Legislação mineral.  
5. Métodos de prospecção.  
6. Métodos de sondagem.  
7. Recursos minerais e avaliação de depósitos minerais.  
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8. Aplicações de sensoriamento remoto.  
9. Mecânica das rochas.  
10. Petrografia.  
11. Desmonte de rochas.  
12. Planejamento de mina.  
13. Equipamentos de lavra.  
14. Uso de SIG's na mineração.  
15. Noções de tratamento de minérios.  
16. Preparação de minérios.  
17. Caracterização tecnológica de minérios.  
18. Mineração e meio ambiente.  
19. Segurança e higiene no trabalho.  
 
TÉCNICO EM GEOLOGIA 
1. Técnicas de amostragem geológicas. 
2. Mapeamento geológico. 
3. Mineralogia.  
4. Petrologia de rochas sedimentares, ígneas e metamórficas.  
5. Sedimentologia e Estratigrafia.  
6. Geologia Geral: constituição e evolução da Terra, Tempo geológico, Ciclo das rochas.  
7. Geologia do Brasil.  
8. Geologia do Petróleo: geração, migração, reservatório e trapeamento de petróleo.  
09. Cartografia geológica.  
10. Fundamentos de Geofísica.  
11. Técnicas de preparação de amostras paleontológicas.  
 
TÉCNICO EM EPIDEMIOLOGIA 
1. Exercício e ética profissional.  
2. Princípios e diretrizes do SUS e as políticas públicas de saúde: princípios, diretrizes, controle social, planejamento.  
3. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Trabalho em equipe de 

saúde e práticas em saúde da família.  
4. Sistema Municipal de Saúde: estrutura, funcionamento e responsabilidades.  
5. Zoonoses: Agentes causadores, Zoonoses emergentes e reemergentes, identificação e controle: leishmaniose, raiva, 

esquitossomose, Chagas e Cólera. Saneamento ambiental: controle e destinação dos resíduos urbanos e na área 
rural.  

6. Contaminação e Poluição.  
7. Abastecimento de Água e Saneamento.  
8. Preservação da qualidade da água.  
9. Desinfecção da água armazenada e dos abastecimentos urbanos e rurais.  
10. Doenças veiculadas pela água.  
11. Doenças Transmitidas por Vetores: Doença de Chagas, Malária e Dengue. 
12. Programas de Vacinação Animal.  
13. Biossegurança no agente de combate às endemias: medidas de prevenção e controle; uso de EPI.  
 
AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES 
1. Classificação dos seres vivos.  
2. Noções básicas de manejo sanitário.  
3. Transmissão e prevenção de zoonoses.  
4. Vias de administração de medicamentos tópico e oral.  
5. Noções básicas de coleta, armazenamento e encaminhamento de material biológico.  
6. Medidas de contenção física.  
7. Métodos de esterilização e desinfecção de materiais e superfícies.  
8. Noções básicas de vacinas e vacinações de animais.  
9. Ética, legislação e eutanásia de animais.  
10. Descarte de resíduo hospitalar.  
11. Noções básicas de atendimento ambulatorial.  
12. Noções de manejo de feridas.  
13. Organização de materiais ambulatoriais.  
 
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
1. Especificações de serviços e materiais. 1.1 Características e propriedades dos materiais de construções.  
2. Controle tecnológico de concreto e materiais constituintes e controle tecnológico de solos. 2.1 Conhecimento e 
interpretação de ensaios.  
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3. Fundações e estruturas. 3.1 Movimentação de terra, formas, escoramento, armação e concretagem. 3.2 Fundações 
superficiais e profundas. 3.2.1 Tipos. 3.2.2 Execução. 3.2.3 Controle. 3.3 Estruturas 3.3.1 Pré-moldadas. 3.3.2 In loco.  
4. Terraplenagem, drenagem, arruamento e pavimentação.  
5. Serviços topográficos: Execução e controle.  
6. dificações. 6.1 Materiais de construção. 6.2 Instalações prediais (hidráulicas, sanitárias e elétricas) e serviços 
complementares.  
7. Desenho técnico. 7.1 Plantas, cortes, elevação, locações, desenhos em perspectivas e detalhes executivos. 7.2 
Noções de desenho em meio eletrônico (AUTOCAD). 7.3 Leitura e interpretação de projetos de instalações prediais e de 
plantas de locação, forma e armação.  
8. Acompanhamento, fiscalização e controle de execução de obras e serviços. 8.1 Cronograma físico-financeiro, 
acompanhamento de aplicação de recursos (medições, emissão de fatura etc.).  
9. Normas ABNT.  
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
1. Introdução à Saúde e Segurança do Trabalho - Prevenção de Riscos no Ambiente de  
Trabalho.  
2. Organização do Trabalho e Processos de Trabalho.  
3. Medidas de proteção coletiva e individual.  
4. Proteção contra incêndio.  
5. Primeiros socorros.  
6. PPRA.  
7. Avaliação e controle de riscos ambientais.  
8. Medidas preventivas: informações sobre riscos, campanhas preventivas, treinamentos e análises de resultados.  
9. Acidentes do trabalho: tipos, investigação, análise, registros e controle estatístico, consequências do acidente, 
afastamento do trabalho.  
10. CIPA: funções e atribuições, organização e treinamento.  
11. Ergonomia.  
12. Instalações e serviços de eletricidade, máquinas e equipamentos; transporte, movimentação, armazenagem e 
manuseio de materiais. Líquidos combustíveis e  
inflamáveis.  
13. Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho.  
14. Noções de biossegurança; Equipamentos de proteção individual e coletivo.  
15. Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho (Normas Regulamentadoras).  
16. Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva.  
17. Insalubridade e periculosidade.  
 
TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
1. Higiene e saúde. 
2. Desequilíbrio ecológico. 
3. Poluição e desmatamento. 
4. O problema do lixo. 
5. Atenção primária à saúde. 
6. Programas de controle e prevenção de doenças. 
7. Epidemias. 
8. Saúde da comunidade, políticas públicas e participação popular. 
9. Atuação prática em visita domiciliar e educação sanitária. 
10. Saúde e educação, saúde e saneamento, saúde e higiene, saúde e controle e vigilância sanitária. 
11. Conhecimentos em Legislação Sanitária e de Higiene, 
12. Controle da higiene das habitações, 
13. Sistemas de esgotos sanitários, 
14. Legislação sanitária. 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
1. Radioproteção.  
1.1. Princípios básicos e monitorização pessoal e ambiental.  
2. Conhecimentos técnicos sobre operacionabilidade de equipamentos em radiologia. 3. Câmara escura – manipulação de 
filmes, chassis, ecrans reveladores e fixadores, processadora de filmes.  
4. Câmara clara – seleção de exames, identificação; exames gerais e especializados em radiologia.  
5. Fluxograma técnico -administrativo - registro do paciente, identificação, encaminhamento de laudos, arquivamento.  
6. Conduta ética dos profissionais da área de saúde.  
7. Portaria da ANVISA n.° 453.  
8. Técnicas Radiográficas em Tomografia Computadorizada.  
8.1. Bases Físicas e Tecnológicas aplicadas a Ressonância Magnética.  
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8.2. Protocolos de Exames em Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética.  
9. Bases Físicas e Tecnológicas aplicadas a Medicina Nuclear.  
9.1. Protocolos de Exames de Medicina Nuclear.  
9.2. Normas de radioproteção aplicadas à Medicina Nuclear.  
10. Princípios físicos, dosimétricos e de planejamento de tratamentos em Radioterapia.  
10.1. Aplicações técnicas de radioterapia em tumores malignos e benignos.  
10.2. Normas de radioproteção aplicadas à Radioterapia. 
 
TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA 
1. Fundamentos de análises clínicas.  
2. Preparação, validação e conservação de amostras, reagentes, meios de cultura, padrões e calibradores.  
3. Técnicas de manipulação.  
4. Técnicas de coleta de materiais biológicos: sangue venoso e arterial, urina e fezes. 5. Calibração e controle das 
condições de funcionamento de equipamentos e aparelhos de laboratório.  
6. Métodos analíticos de rotinas.  
7. Conceitos fundamentais de estatística, métodos de aplicação e análise de dados utilizados na área laboratorial.  
8. Noções de anatomia, fisiologia e histologia humana. 
9. Microscópio óptico e sua utilização.  
10. Microscopia especial.  
11. Fotometria aplicada ao biodiagnóstico. 
12. Eletroforese: métodos e utilização.  
13. Cromatograma: princípios físico-químicos e métodos cromatográficos.  
14. Fundamentos de Ph-metria.  
15. Parasitologia 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
1. Legislação da administração pública. 
2. Estrutura e funcionamento de um órgão público. 
3. Ética profissional e sigilo profissional. 
4. Rotinas administrativas e de escritório: utilização de equipamentos 
5. Atendimento ao público e comunicação telefônica. 
6. Organização e arquivamento de documentos 
7. Gestão e planejamento de atividades: melhoria de processos. 
8. Redação e correspondência oficial: formas de tratamento e abreviações. 
9. Relações humanas na organização. 
10. Elaboração e manutenção de banco de dados. 
11. Estrutura e funcionamento de Órgão Público. 
12. Gestão de qualidade: análise de melhoria de processos. 
13. Organização de Agenda. 
 
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 
1. Política e Legislação da educação. 
2. Planejamento e avaliação educacional. 
3. Escola, sociedade e família. 
4. Princípios da Administração Pública. 
5. Rotinas administrativas e de escritório: utilização de equipamentos. 
6. Técnicas de atendimento ao público. 
7. Organização de arquivo e escrituração escolar. 
8. Redação Oficial e Técnica. 
9. Ética profissional. 
 
ALMOXARIFE EDUCACIONAL (Sec. Municipal de Educação) e ALMOXARIFE (Administração Direta) 
1. Tipos de documentos Administrativos da escola: Histórico Escolar, Ficha de Avaliação, Boletim Escolar, Certificados, 
Diplomas, Registros e Atas.  
2. Escrituração dos documentos pertinentes à vida escolar do aluno e sua guarda.  
3. Organização de arquivo escolar.  
4. Práticas de secretariado de Escola: Modalidades e procedimentos de matricula inicial, renovada e por transferência. 
 
TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL 
1. Dentes permanentes e decíduos;  
2. Cárie dentária;  
3. Doença Periodontal;  
4. Terapia Periodontal;  
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5. Câncer de Boca;  
6. Fluorose dentária;  
7. Prática odontológica;  
8. Controle de estoques;  
9. Agendamento;  
10. Técnicas de Instrumentação e trabalho de equipe;  
11. Usos do material odontológico;  
12. Higiene Dental;  
13. Primeiros Socorros. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
1. Legislação do Exercício da Enfermagem.  
2. Prevenção e Promoção a Saúde.  
2.1 Educação para o auto cuidado.  
3. Assistência de enfermagem à pacientes adultos com problemas clínicos, cirúrgicos.  
4. Assistência de enfermagem em saúde mental.  
5. Assistência de enfermagem à criança, à mulher, ao idoso. 
6. Procedimentos técnicos de enfermagem.  
7. Enfermagem na administração de medicamentos.  
8. Técnicas básicas de enfermagem.  
9. Assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência.  
10. Assistência domiciliar.  
11. Biossegurança nas Ações de Saúde.  
12. Conceitos e princípios de assepsia, anti-sepsia, desinfecção, descontaminação e esterilização.  
13. Preparação e acompanhamento de exames diagnóstico.  
14. Ética profissional. 
 
MICROSCOPISTA 
1. Malária: Instrumentos e equipamentos usados nos exames maláricos;  
2. Métodos de diagnóstico laboratorial de exames maláricos;  
3. Ciclo evolutivo dos Plasmódio;  
4. Morfologia e Ultra e estrutura: esporozoítos, criptozoítos, trofoítos sanguíneos, esquizontes, gametócitos, microgametas, 
macrogametas, zigoto ou oocineto, oocisto; 5. Habitat dos plasmódios;  
6. Correlação dos diferentes plasmódios com os diversos tipos de malária;  
7. Mecanismo de infecção;  
8. Quadro Clínico Habitual: início da doença, o acesso malárico, recaídas;  
9. Diagnóstico: laboratorial e clínico;  
10. Tratamento e profilaxia. 
11. Leishmaniose: noções gerais. 
 
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 
1. Noções de Ecologia e poluição ambiental. 
2. Noções básicas de legislação ambiental: Federal e Estadual 
3. Política Nacional de Meio Ambiente. 
4. Sistema Nacional de Meio Ambiente. 
5. Licenciamento Ambiental. 
6. Política Nacional de Recursos Hídricos. 
7. Política Nacional de Educação Ambiental. 
8. Política de Meio Ambiente do Estado do Pará. 
9. Lei de Crimes Ambientais. 
10. Avaliação de Impactos Ambientais, Regulamentação e Aplicabilidade. 
11. Fundamentos do desenvolvimento sustentável. 
12. Sistemas de Gestão Ambiental. 
13. Agenda 21. 
14. Carta da Terra. 
15. Gestão e Auditoria Ambiental 
 
FISCAL DE TRIBUTOS 
1. Direito Tributário: O Sistema Tributário Nacional, Os Princípios Constitucionais, Tributos, Tipos Societários, Formas de 

Tributação das Pessoas Jurídicas. 
2. Contabilidade Geral ou Financeira: Origem, Conceito, Objeto, Objetivo, Campo de Aplicação, Técnicas Contábeis, 

Princípios Contábeis, Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09 . IFRS para Pequenas e Médias Empresas (NBCT 19.41 
aplicadas às pequenas e médias empresas). 
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3. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Receita e Despesa Pública, Teoria Geral da Contabilidade Pública, Patrimônio 
Público e suas Variações, Subsistemas de Contas, Plano de Contas da Administração Pública, Registros Contábeis de 
Operações Típicas e Demonstrações Contábeis previstas nas NBCASP. 

 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
1. Conceitos básicos de hardware e software. 
2. Organização genérica dos microcomputadores. 
3. Dispositivos de entrada/saída e suas propriedades. 
4. Codificação de dado/informação, armazenamento e recuperação. 
5. Linguagem de programação. 
6. Codificação básica de programas de computadores. 
7. Software de automação de escritórios do tipo "Office". 
8. Noções de internet: componentes, propriedades e utilização. 
9. Manutenção de equipamentos de informática. 
10. Instalação e configuração de placa de rede em estação de trabalho. 
11. Vírus e antivírus, Spam, Phishing, Malware. 
 
PROTÉTICO DENTÁRIO 
1. Escultura e anatomia dental.  
2. Noções de oclusão dental.  
3. Primeiros Socorros.  
4. Noções de Microbiologia.  
5. Equipamentos e instrumentais.  
6. Materiais de moldagem: tipos, técnicas de manipulação e indicações.  
7. Equipamentos e instrumentais.  
8. Gesso Odontológico.  
9. Noções de prótese removível.  
10. Noções de prótese fixa.  
11. Biossegurança. Infecção cruzada. Controle de Infecção na clínica odontológica.  
12. Trabalho em equipe.  
13. Ética Profissional e Legislação. 
 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
1. Normas e equipamentos de biossegurança na saúde e segurança em laboratório.  
2. Vidraria utilizada em laboratório: nomenclatura e utilização.  
3. Coleta, acondicionamento, armazenamento e transporte de amostras.  
4. Cuidados, conservação e utilização dos equipamentos encontrados nos laboratórios.  
5. Lavagem e esterilização de material.  
6. Estrutura e funcionamento da célula.  
7. Noções gerais sobre microorganismos (vírus, bactérias, fungos e parasitas intestinais do homem).  
8. Noções de Toxicologia.  
9. Cuidados primários de saúde: condições gerais de saúde.  
10. Doenças mais freqüentes: Noções gerais de etiologia, mecanismos de transmissão e dos principais sintomas.  
11. Noções de controle ambiental: resíduo produzidos em laboratórios.  
12. Métodos de coletas de ar em ambientes industriais, cidades.  
13. Métodos de coleta de despejos industriais: nos rios e no mar.  
14. Métodos de coleta de alimentos para análise bromatológica.  
15. Métodos de coleta de água para análise microbiológica e físico-química. 
 
 
NÍVEL SUPERIOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
1. Análise de texto: compreensão e interpretação, estrutura e vocabulário.  
2. Gêneros e tipos de textos.   
3. Coerência e coesão textual.  
3.1. Instrumentos de coesão textual.  
3.2. Valor semântico e emprego de conectivos.   
4. O sistema ortográfico do português: emprego de letras; acentuação gráfica e sinais diacríticos.  
4.1. Emprego dos sinais de pontuação.  
5. Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome 
indefinido, do pronome demonstrativo e do pronome relativo.  
6. Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras.  
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7. Flexão nominal de gênero e número.  
8. Flexão verbal.  
9. Valores da coordenação e da subordinação.  
10. Sintaxe de concordância.  
11. Sintaxe de regência.  
11.1. Emprego do sinal indicativo da crase.  
12. Sintaxe de colocação.  
13. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e ambigüidade. Homonímia, sinonímia, 
antonímia e paronímia.  
14. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.  
15. Níveis de língua e funções da linguagem. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
1. Conceitos básicos de hardware e software. 
2. Dispositivos de entrada/saída e suas propriedades. 
3. Conceitos básicos de ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, 
programas, impressão, Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
4. Conceitos básicos de Internet e utilização de ferramentas de navegação: browsers, Internet Explorer, correio 
eletrônico e busca e pesquisa na internet. Noções de serviços: Internet e Intranet.  
5. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: organização e gerenciamento de arquivos, pastas e 
programas. 
6. Vírus e antivírus, Spam, Phishing, Malware.  
 
NOÇÕES DE MEIO AMBIENTE (COMUM A TODOS OS CARGOS) 
1. Noções de Ecologia e poluição ambiental. 
2. Noções básicas de legislação ambiental: Federal e Estadual 
3. Política Nacional de Meio Ambiente. 
4. Sistema Nacional de Meio Ambiente. 
5. Licenciamento Ambiental. 
6. Política Nacional de Recursos Hídricos. 
7. Planejamento e gestão de recursos hídricos. 
8. Política Nacional de Educação Ambiental. 
9. Política de Meio Ambiente do Estado do Pará. 
10. Lei de Crimes Ambientais. 
11. Gestão e Auditoria Ambiental 
12. Fundamentos do desenvolvimento sustentável. 
13. Agenda 21. 
14. Carta da Terra. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
PSICÓLOGO EDUCACIONAL 
1. Psicologia Organizacional: conceito; histórico; cultura e clima organizacional; áreas de atuação; função do psicólogo 
nas organizações; saúde mental no trabalho. 
2. Aprendizagem, emoções e afetos na organização do trabalho: processos de aprendizagem e socialização 
organizacional; processos emocionais e afetivos constituintes do vínculo com as organizações e sua cultura. 
3. Psicologia Social: conceito; objeto de estudo; psicologia social crítica; processos de interação social. 
4. Psicologia da Saúde: processo saúde-doença; conceitos de saúde; conceito de higiene mental e psico-higiene; 
medidas de promoção e prevenção em saúde; função do psicólogo na área de saúde. 
5. Psicopatologia: concepção de normal e patológico; desenvolvimento da concepção de doença mental; diagnóstico das 
perturbações mentais; papel do psicólogo na equipe multidisciplinar. 
6. Direitos Humanos e Cidadania: os novos cenários em direitos humanos e cidadania; temas atuais em direitos 
humanos no Pará e na Amazônia; 
7. Teorias e Técnicas do Processo Grupal: conceitos principais em análise institucional; contribuições das teorias 
sistêmicas ao trabalho grupal; análise dos processos intergrupais; técnicas de dinâmicas de grupo. 
8. Avaliação Psicológica: conceito, princípios éticos na avaliação psicológica; tipos de avaliação psicológica; documentos 
psicológicos (declaração, atestado, parecer, laudo e relatório). 
9. Gestão de Pessoas: recrutamento; treinamento, avaliação de desempenho e desenvolvimento de pessoas. 
10. Psicodiagnóstico: definição; histórico; etapas do processo diagnóstico; diagnóstico e prognóstico; aspectos éticos 
implicados no diagnóstico. 
11. Teorias e Técnicas Psicoterápicas: principais teorias da personalidade; psicanálise, comportamental, gestalt, 
abordagem centrada na pessoa. 
12. Código de Ética: atribuições e código de ética do psicólogo organizacional e do trabalho e do psicólogo hospitalar. 
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PSICOPEDAGOGO CLÍNICO 
1. Psicopedagogia: conceitos, fundamentos, objeto e caráter interdisciplinar. 
2. Fundamentação Teórica e a Formação do Psicopedagogo: A construção teórica da Psicopedagogia na produção de 
uma prática clínica. 
3. A construção do conhecimento: teorias psicogenéticas de estudo e âmbito de atuação da Psicopedagogia. 
4. Desenvolvimento da linguagem e aquisição da leitura e da escrita.  
5. Desenvolvimento emocional e afetivo e implicações na aprendizagem.  
6. Dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita. 
7. Ética do trabalho psicopedagógico. 
8. Características Básicas do Diagnóstico Psicopedagógico. 
9. Aprendizagem: dificuldades, problemas, distúrbios e fracasso escolar. 
10. O papel do psicopedagogo na clínica. 
11. Diagnóstico e intervenção em psicopedagogia. 
12. A psicologia do desenvolvimento intelectual e afetivo - Piaget e Vygotsky.  
 
FISIOTERAPEUTA EDUCACIONAL 
1. Conhecimentos técnicos profissionais inerentes à fisioterapia no contexto da saúde pública. 
2. Práticas e técnicas fisioterapêuticas. 
3. Ações preventivas, através de orientação e acompanhamento da população estudantil. 
4. Práticas fisioterapia voltadas à população idosa. 
5. Postura física no trabalho. 
6. Anatomia humana. 
7. Ação do fisioterapeuta nas atividades de saúde pública. 
8. Tratamento e acompanhamento a pessoas portadoras de deficiências, com orientações a professores e familiares. 
9. Orientação a educadores, objetivando a correção de desvios de postura física e anatômica de estudantes. 
10. Ações preventivas. 
11. Interpretação de sinais e medicação. 
12. Fisioterapia em traumatologia e ortopedia. 
13. Fisioterapia em cardio-pneumologia. 
14. Fisioterapia em neurologia. 
15. Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de 
servidores públicos municipais. 
 
TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL 
1. Noções de legislação ambiental.  
2. Noções de qualidade ambiental e de preservação do meio ambiente. 
3. Uso sustentado de recursos naturais. 
4. Conhecimentos básicos de: química orgânica e inorgânica, mecânica dos fluídos e hidráulica, termodinâmica, 
sistemas de tratamento físico-químico e biológico de águas residuárias urbanas e industriais, mecânica dos solos, 
geotécnica, estruturas, construção civil, hidrogeologia, hidrologia e sistemas de drenagem de água, sistemas de 
abastecimento de água.  
5. Acondicionamento, coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos.  
6. Fundamentos de controle de poluição ambiental.  
7. Processos de produção de indústrias (químicas, metalúrgicas, mecânicas, de alimentos, de bebidas e etc.).  
8. Eletricidade.  
9. Cálculo e estatística.  
10. Escalas de leitura de mapas.  
11. Licenciamento ambiental: LAP, LAI e LAO. Estudo de Impacto Ambiental - EIA.  
12. O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. Resoluções CONAMA 274/00, 357/05, 375/06 e 430/11. Lei estadual Nº 
14.675, de 13 de abril de 2009. Lei Federal 6514 de 22 de julho de 2008. 
 
ENFERMEIRO DA FAMÍLIA 
1. Sistema Único de Saúde.  
2. Política Nacional de Atenção Básica.  
3. Política Nacional de Promoção da Saúde.  
4. Política Nacional de Humanização.  
5. Saúde da Criança.  
6. Saúde da Mulher.  
7. Saúde do Adulto.  
8. Saúde do Idoso.  
9. Acolhimento à Demanda Espontânea.  
10. Atenção Domiciliar.  
11. Estratégia Saúde da Família.  
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12. Diretrizes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família.  
13. Vigilância em Saúde.  
14. Doenças Transmissíveis.  
15. Doenças e Agravos não Transmissíveis.  
16. Doenças Respiratórias.  
17. Programa Nacional de Imunização.  
18. Vigilância Epidemiológica.  
19. Sistematização da Assistência de Enfermagem.  
20. Procedimentos e Técnicas de Enfermagem.  
21.Ética Profissional.  
 
MÉDICO IMUNOLOGISTA ALERGISTA 
1. Imunologia básica. Antígeno. Anticorpo. Complemento. Avaliação laboratorial da  
resposta imune.  
2. Imunodeficiências primárias.  
3. AIDS na criança e no adulto.  
4. Exames complementares para o diagnóstico das doenças alérgicas.  
5. Anafilaxia: fisiopatologia e tratamento.  
6. Rinossinusite alérgica: conceito, epidemiologia, fisiopatologia e tratamento.  
7. Asma no lactente, infância e adulto, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento.  
8. Aspergilose broncopulmonar alérgico. Conjuntivite alérgica. Dermatoses alérgicas. Urticária e Angioderma. Dermatite 
atópica. Dermatite de contato.  
 
MÉDICO ONCOLOGISTA 
1. Proliferação celular, cinética celular.  
2. Biologia molecular de células malignas.  
3. Quimioterapia antineoplásica.  
4. Terapêutica biológica: imunologia tumoral, anticorpos monoclonais, imunoterapia.  
5. Doença de Hodgkin.  
6. Linfomas não-Hodgkin.  
7. Mieloma múltiplo.  
8. Leucemias agudas e crônicas.  
9. Metástases de primário desconhecido.  
10. Tratamento de apoio na doença neoplásica.  
11. Farmacologia das drogas antiblásticas.  
12. Modificadores da resposta biológica.  
13. Fatores de crescimento da medula óssea.  
14. Avaliação das respostas terapêuticas em oncologia clínica.  
15. Avaliação do estado geral em oncologia clínica.  
16. Avaliação da sobrevida.  
17. Emergências oncológicas.  
18. Tratamento da dor oncológica.  
19. Complicações do tratamento quimioterápico.  
20. Tratamento de suporte em oncologia. 20.1. Epidemiologia. 20.1.1. História natural. 20.1.2. Patologia. 20.1.3. 
Diagnóstico. 20.1.4. Estadiamento. 20.1.5. Prognóstico. 20.1.6. Indicações cirúrgicas. 20.1.7. Radioterapias e 
quimioterapias de tumores do(a): cabeça, pescoço, pulmão, mediastino, esôfago, estômago, pâncreas, sistema 
hepatobiliar, cólon do reto, canal anal, rim, bexiga, próstata, pênis, testículo e ginecológicos (vulva, vagina, cérvice e 
endométrio). 20.2. Sarcomas uterinos. 20.3. Doença trofoblástica gestacional. 20.4. Câncer de ovário; câncer de mama; 
sarcomas das partes moles; sarcomas ósseos; câncer de pele; melanoma.  
 
MÉDICO PATOLOGISTA 
1. Microbiologia clínica. 1.1. Correlação clínica e exames microbiológicos de urina, fezes, secreções purulentas, trato 
genital, escarro e líquido céfaloraquidiano. 1.2. Exames de hemocultura. 1.3. Microbiologia da infecção hospitalar.  
2. Parasitologia clínica. 2.1. Diagnóstico e epidemiologia dos parasitas intestinais.  
3. Citologia e bioquímica de líquidos biológicos.  
4. Imunologia clínica. 4.1. Marcadores sorológicos de doenças infecciosas, determinação de citocinas e proteínas de 
fase aguda e tipagem de HLA. 4.2. Aplicação clínica dos marcadores tumorais. 4.3. Aplicação dos diagnósticos por 
biologia molecular e citometria de fluxo.  
5. Bioquímica clínica. 5.1. Correlação clínica e marcadores de doenças coronariana e Diabetes Mellitus. 5.2. 
Determinação de lipídios, bilirrubinas, proteínas, metabolismos nitrogenados não proteicos e íons inorgânicos e suas 
implicações clínicas. 5.3. Aspectos fisiológicos e patológicos da enzimologia clínica.  
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6. Hematologia clínica. 6.1. Métodos de diagnósticos das coagulopatias, anemias e leucemias. 6.2 Aplicações das 
cariotipagens.  
 
MÉDICO PEDIATRIA NEONATAL 
Antibioticoterapia. Anemias. Hipertensão arterial. Diabetes. Parasitoses intestinais. Esquistossomose. Cefaléias. Febre 
de origem indeterminada. Diarréias. Úlcera péptica. Hepatite. Hipertireoidismo e Hipotireoidismo. Insuficiência cardíaca. 
Alcoolismo. Doenças sexualmente transmissíveis. Cardiopatia isquêmica. Arritmias cardíacas. Doença pulmonar 
obstrutiva crônica. Dor toráxica, dor lombar. Ansiedade. Asma brônquica. Pneumonias. Tuberculose. Hanseníase. 
Leishmaniose. Infecção Urinária. Enfermidades bucais. Epilepsia. Febre reumática. Artrites. Acidentes por animais 
peçonhentos. Micoses superficiais. Obesidade. Dislipidemias. Recém-nascido: caracteres anatômicos e funcionais. Trato 
do recém-nascido na sala de parto. Prematuridade: conceito e cuidados gerais com o prematuro. Alimentação e controle 
do prematuro e do recém-nascido de risco. Asfixia peri-natal. Distúrbios respiratórios: Patologias e infecções, Síndrome 
da angústia respiratória, Síndrome da membrana hialina. Infecções peri-natais: Coxsakie - vírus, herpes simples vírus, 
rubéola congênita, toxoplasmose, sífilis e doença de inclusão citomegálica congênita; diarréia do recém-nascido, 
candidíase, septicemia e tétano neonatal. Tocotraumatismo. Problemas hematológicos e icterícia neonatal. Cardiopatias 
Congênitas. Distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos e ácido-básico. Distúrbios neurológicos. Ética profissional.  
 
MÉDICO RADIOLOGISTA 
1. Princípios físicos relacionados aos exames de radiografia, ecografia e tomografia computadorizada.  
2. Fisiopatologia e semiologia nos exames radiográficos simples e contrastados, ecográficos, tomografia 
computadorizada, ressonância magnética e mamografia nos seguintes órgãos e sistemas: sistema nervoso central, 
sistema pulmonar, sistema gastrointestinal, sistema geniturinário, sistema musculoesquelético, sistema cardiovascular, 
sistema reprodutor, mamas e sistema endócrino.  
 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
1. Classificação e diagnóstico do diabetes. 1.1 Etiopatogenia e fisiopatologia do diabetes tipo 1,  
tipo 2 e diabetes gestacional.  
2. Tratamento farmacológico e não farmacológico dos diferentes tipos de diabetes.  
3. Diagnóstico e tratamento das complicações crônicas micro e macrovasculares do diabetes. 4. Diagnóstico e 
tratamento das complicações agudas.  
5. Diabetes na criança e adolescente.  
6. Insulinoterapia intensiva.  
7. Obesidade, dislipidemia e síndrome metabólica.  
8. Hipotireoidismo.  
9. Hipertireoidismo.  
10. Doença nodular da tireoide.  
11. Hipoparatireoidismo.  
12. Pseudo-hipoparatireoidismo e pseudo-pseudohipoparatireoidismo.  
13. Diagnóstico diferencial e tratamento das hipercalcemias.  
14. Osteoporose.  
15. Hipercortisolismo endógeno.  
16. Insuficiência adrenal.  
17. Hipertensão arterial endócrina.  
18. Hipogonadismo.  
19. Lesões selares e hipopituitarismo.  
20. Diabetes Insipidus.  
21. Acromegalia.  
22. Deficiência de GH.  
23. Hiperprolactinemia.  
24. Obesidade primária.  
25. Neoplasia endócrina múltipla.  
26. Insuficiência poliglandular.  
 
MÉDICO GERIATRA 
1. Aspectos gerais do envelhecimento e gerontologia. 1.1. Transição demográfica e epidemiológica. 1.2. Teorias sobre o 
envelhecimento. 1.3. Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento. 1.4. Política Nacional do Idoso, aspectos 
legais e éticos. 1.5. O idoso na sociedade. 1.6. Equipe Multidisciplinar, modalidades de atendimento. 1.7. Cuidados com 
o paciente terminal. 1.8. Prevenção e promoção de saúde. 1.9. Sexualidade no idoso.  
2. Geriatria. 2.1. Psicogeriatria: demências, delirium e depressão. 2.2. Instabilidade postural e quedas. 2.3. Imobilidade e 
úlceras de pressão. 2.4. Incontinência urinária e fecal. 2.5. Iatrogenia e farmacologia no idoso. 2.6. Hipertensão arterial, 
insuficiência cardíaca, arritmias, doenças coronarianas e cerebrovasculares no idoso. 2.7. Parkinson, tremores, 
neuropatias e epilepsia. 2.8. Pneumonias, doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar. 2.9. Reabilitação. 
2.10. Nutrição. 2.11. Visão e Audição. 2.12. Osteoartrite, osteoporose e paget. 2.13. Diabetes e tireoide. 2.14. Anemia e 
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mieloma. 2.15. Imunizações e infecções. 2.16. Neoplasias. 2.17. Doenças dermatológicas. 2.18. Aparelho 
gastrointestinal. 2.19. Infecção urinária. 2.20. Terapia de reposição hormonal.  
 
GEÓGRAFO 
1. Conceitos de território e produção do espaço. Escala cartográfica e escala geográfica. Desenvolvimento Sustentável. 
Dados ambientais e socioeconômicos (organização do espaço e meio ambiente).  
2. Noções Básicas de Cartografia - escala, sistemas de coordenadas e projeção cartográfica.  
3. Sistemas de informação geográfica: conceituação, requisitos e funcionalidades; os principais sistemas em 
geoprocessamento: SIG, CAD, conceitos fundamentais de topologia; relacionamentos topológicos em ambiente SIG. 
4. Geoprocessamento - dados e informações geográficas; formato de dados geoespaciais: raster, vetor, requisitos de 
topologia; conhecimento de ferramentas de analises espaciais básicas e avançadas (álgebra de mapas, interpolação de 
dados, e analises: multivariadas, de distancia, etc.); conversão, consulta e armazenamento de geodados; capacitado no 
uso de softwares de geoprocessamento de dados  vetoriais e rasters.  
5. Conhecimento básico em Banco de dados e banco de dados geográfico/espacial; armazenamento de informações 
geoespaciais em ambiente de banco de dados relacional e orientado a objeto (conceitos fundamentais: classes, sub-
classes, instâncias, Teoria de Grafos); comparação banco de dados relacionais e orientado a objetos; conhecimentos 
sobre Interoperabilidade entre sistemas de Informações Geográficas; metadados geográficos; serviços web de mapas. 
6. Análise espacial de dados ambientais e socioeconômicos em ambientes: vetorial e raster (Kernel, índices de Moran, 
geoestatística, lógica booleana, krigagem, análises: de padrões, clusters, renderização, etc.).  
7. Análises Ambientais: criação de modelos digitais de elevação; cálculo de declividade; aspecto e perfis; delimitação de 
bacias hidrográficas e áreas de preservação ambiental, geração de índices e indicadores ambientais, estudos ambientais 
envolvendo geografia física (movimento de massa, enchente, área de risco, vulnerabilidade e suscetibilidade). 
8. Sensoriamento Remoto: características e aplicação dos sensores e imagens; processamento digital de imagens; 
classificação de dados e cartografia temática em imagens (sensores óticos e passivos); classificação orientada a objetos 
em imagens digitais; capacitado no uso de softwares de processamento digital de imagens.  
9. Fotogrametria: conhecimento básico sobre aquisição de dados geoespaciais (aerolevantamento, VANTs - veículo 
aéreo não transportado) e sensor laser, aerotriangulação e ortorretificação.  
 
MÉDICO MASTOLOGISTA 
1. Embriogênese, anatomia e histologia.  
2. Doenças benignas da mama.  
3. Câncer de mama: histopatologia.  
4. Estadiamento do câncer de mama.  
5. História natural do câncer de mama.  
6. Fatores prognósticos e preditivos de resposta.  
7. Cirurgia.  
8. Quimioterapia.  
9. Radioterapia.  
10. Hormonioterapia.  
11. Climatério.  
12. Planejamento familiar e gestação após câncer de mama.  
13. Câncer de mama e gravidez.  
14. Seguimento após tratamento.  
 
MÉDICO CIRURGIÃO PEDIATRA 
1. Peculiaridades da criança cirúrgica.  
2. Hérnia inguinal.  
3. Afecções congênitas cirúrgicas do pênis.  
4. Distopias testiculares.  
5. Escroto agudo.  
6. Afecções cirúrgicas da região cervical.  
7. Afecções cirúrgicas da região umbilical.  
8. Atresia de Esôfago.  
9. Afecções cirúrgicas do tórax.  
10. Síndromes obstrutivas altas.  
11. Síndrome obstrutivas baixas.  
12. Tumores sólidos da infância.  
13. ATLS® na criança.  
14. Apendicite aguda.  
15. Acessos vasculares.  
16. Colestase neonatal.  
17. Enterocolite necrotizante.  
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18. Anomalias anorretais.  
 
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 
1. Doenças cirúrgicas do esôfago.  
2. Cirurgia da obesidade e cirurgia metabólica.  
3. Pancreatites.  
4. Cirurgia laparoscópica das vias biliares.  
5. Fístulas digestivas.  
6. Doença intestinal inflamatória.  
7. Neoplasia colo-retal.  
8. Doença diverticular dos cólons.  
9. Trauma abdominal e pélvico.  
10. Suporte nutricional em cirurgia. 
 
MÉDICO INFECTOLOGISTA 
1. Febre; septicemia; infecções em pacientes granulocitopênicos.  
2. Infecções causadas por microrganismos anaeróbicos; tétano; meningite por vírus e bactérias; abscesso cerebral; 
sinusites; difteria.  
3. Tuberculose; pneumonias bacterianas, viróticas e outras; empiema pleural; derrames pleurais.  
4. Toxoplasmose; leptospirose; hantaviroses.  
5. Actinomicose; nocardias; infecções fúngicas.  
6. Endocardite; pericardite; gastroenterocolites infecciosas e virais; hepatite por vírus.  
7. Leishmaniose cutânea e visceral; febre tifoide; dengue; varicela; sarampo; rubéola; escarlatina; caxumba; coqueluche; 
herpes simples e zóster.  
8. Esquistossomose; filariose; parasitoses por helmintos e protozoários.  
9. Imunizações.  
10. Doenças sexualmente transmissíveis.  
11. Controle de infecções hospitalares.  
12. Síndrome da imunodeficiência adquirida.  
13. Cólera; raiva; malária.  
14. Antibióticos e antivirais.  
15. Sistema de agravos notificáveis e sistema de mortalidade.  
 
MÉDICO INTENSIVISTA 
1. Procedimentos em terapia intensiva. 1.1 Intubação orotraqueal e manutenção de vias aéreas. 1.2 Cateterismo venoso 
profundo e arterial. 1.3 Instalação de marca-passo temporário. 1.4 Toracocentese. 1.5 Traqueostomia. 1.6 Cardioversão 
e desfibrilação.  
2. Transtornos cardiocirculatórios em UTI. 2.1 Arritmias cardíacas. 2.2 Crise hipertensiva. 2.3 Parada cardiorrespiratória. 
2.4 Tromboembolismo pulmonar. 2.5 Dissecção aórtica. 2.6 Infarto agudo do miocárdio. 2.7 Angina instável. 2.8 
Insuficiência cardiocirculatória. 2.9 Choque.  
3. Transtornos respiratórios em UTI. 3.1 Insuficiência respiratória. 3.2 Síndrome de angústia respiratória do adulto. 3.3 
Edema pulmonar agudo. 3.4 Cor pulmonale. 3.5 Pneumotórax. 3.6 Derrame pleural. 3.7 Assistência ventilatória 
mecânica. 3.8 Hemoptise.  
4. Transtornos da função renal e do equilíbrio hidroeletrolítico e acidobásico. 4.1 Insuficiência renal aguda. 4.2 Métodos 
substitutivos da função renal. 4.3 Distúrbios hidroeletrolíticos. 4.4 Distúrbios acidobásicos.  
5. Transtornos gastroenterológicos em UTI. 5.1 Hemorragia digestiva. 5.2 Insuficiência hepática. 5.3 Pancreatite aguda. 
5.4 Íleo adinâmico. 5.5 Diarreia.  
6. Transtornos endocrinológicos em UTI. 6.1 Diabetes. 6.2 Hipoglicemia. 6.3 Tireotoxicose. 6.7 Mixedema.  
7. Transtornos neurológicos em UTI. 7.1 Coma. 7.2 Trauma cranioencefálico e raquimedular. 7.3 Acidente vascular 
cerebral. 7.4 Crise convulsiva. 7.5 Síndrome de Gullain-Barré. 7.6 Miastenia gravis.  
8. Transtornos hematológicos em UTI. 8.1 Coagulopatias. 8.2 Púrpura trombocitopênica trombótica. 8.3 Reação 
transfusional. 8.4 Tromboembolismo. 8.5 Hemólise.  
9. Doenças infectocontagiosas em UTI. 9.1 Infecção hospitalar. 9.2 Endocardite bacteriana. 9.3 Septicemia. 9.4 
Pneumonias. 9.5 AIDS. 9.6 Tétano. 9.7 Meningites. 9.8 Infecções abdominais. 9.9 Antibioticoterapia.  
10. Problemas cirúrgicos em UTI. 10.1 Cirurgia cardíaca. 10.2 Abdome agudo. 10.3 Queimados.  
11. Intoxicações e envenenamentos. 11.1 Álcool. 11.2 Narcóticos. 11.3 Sedativos e hipnoindutores. 11.4 Estimulantes do 
SNC e alucinógenos. 11.5 Hidrocarbonetos.  
11.6 Salicilatos. 11.7 Anticocinérgicos. 11.8 Plantas. 11.9 Animais peçonhentos.  
12. Gravidez e UTI. 12.1 Eclampsia e pré-eclampsia. 12.1 Síndrome Hellp.  
13. Nutrição em UTI. 13.1 Enteral. 13.2 Parenteral. 13.3 Terapia nutricional em doenças específicas.  
14. Monitoramento do paciente crítico. 14.1 Eletrocardiografia. 14.2 Pressão arterial. 14.3 Pressão venosa central. 14.4 
Cateterismo arterial pulmonar. 14.5 Débito cardíaco. 14.6 Oximetria de pulso. 14.7 Capnografia.  
15. Transporte de pacientes críticos. 15.1 Intra-hospitalar. 15.2 Extra-hospitalar.  



 

59 
 

16. Ética e considerações legais. 16.1 Princípios éticos. 16.2 Doação de órgãos. 16.3 Morte encefálica. 16.4 Manutenção 
de suporte vital.  
 
MÉDICO PNEUMOLOGISTA 
1. Exames complementares invasivos e não invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária, Emergências clínicas, 
Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares.  
2. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Tosse Crônica; Tuberculose.  
3. Tromboembolismo Pulmonar; Influenza; Prevenção.  
4. Pneumologia Pediátrica: Fibrose cística.  
5. Pneumonias.  
6. Broncoespasmos.  
7. Imunodeficiências.  
8. Alergias.  
9. Supurações Pulmonares: Bronquectasias.  
10. Abcesso Pulmonar primário e secundário.  
11. Sarcoidose; Pneumoconioses; Provas de Função Pulmonar, Gasometria; Derrames Pleurais.  
12. Neoplasias benignas e malignas do tórax.  
13. Doenças Intersticiais Pulmonares.  
14. Hipertensão Pulmonar.  
15. Asma.  
16. Vasculites.  
17. Insuficiencia respiratória.  
18. Micoses Pulmonres.  
19. Tabagismo.  
20. Imagem em pneumologia.  
21. Apneia Obstrutiva do sono.  
22. Fisiologia Respiratória.  
23. Anatomia do Sistema respiratório.  
24. Exames complementares em pneumologia invasivos e não invasivos.  
25. Emergencias em doenças respiratórias.  
 
MÉDICO DO TRABALHO 
1. Noções gerais de medicina. 1.1 Bioestatística. 1.2 Epidemiologia. 1.3 Doenças infecciosas. 1.4 Sistema imunitário e 
suas doenças. 1.5 Sistema respiratório e suas doenças. 1.6 Sistema cardiovascular e suas doenças. 1.7 Sistema gênito-
urinário e suas doenças. 1.8 Sistema digestivo e suas doenças. 1.9 Sistema endócrino e suas doenças. 1.10 Sistema 
locomotor e suas doenças. 1.11 Sistema neurológico e suas doenças. 1.12 Órgãos dos sentidos e suas doenças. 1.13 
Psiquismo e suas doenças. 1.14 Metabolismo e suas doenças. 1.15 Distúrbios nutricionais. 1.16 Dermatologia. 1.17 
Hematologia. 1.18 Genética e noções de doenças hereditárias.  
2. Saúde do trabalhador. 2.1 Noções de estatística e epidemiologia em medicina do trabalho. 2.2 Noções de fisiologia do 
trabalho: órgãos dos sentidos. 2.2.1 Metabolismo e alimentação. 2.2.2 Sistemas respiratório, cardiovascular e locomotor, 
entre outros. 2.3 Doenças profissionais e doenças ligadas ao trabalho: pneumoconioses, asma ocupacional, neoplasias,  
surdez, hepatopatias, nefropatias, doenças infecciosas, doenças cardiovasculares, hematopatias, LER/Dort, entre outras. 
2.4 Sofrimento psíquico e psicopatologia do trabalho, incluindo o estresse relacionado ao trabalho e o uso de álcool e 
outras drogas. 2.5 Agentes físicos e riscos à saúde. 2.6 Agentes químicos e riscos à saúde, incluindo noções de 
toxicologia. 2.7 Agentes biológicos e riscos à saúde. 2.8 Ergonomia e melhoria das condições de trabalho: conceitos e 
princípios da ergonomia. 2.8.1 Carga de trabalho. 2.8.2 Organização do trabalho. 2.8.3 Trabalho sob pressão temporal. 
2.8.4 Novas tecnologias, automação e riscos à saúde, entre outros. 2.9 Trabalho noturno e em turnos: riscos à saúde e 
noções de cronobiologia. 2.10 Acidentes do trabalho: definições e prevenção. 2.11 Noções de funcionamento de um 
serviço de medicina e segurança do trabalho em empresas: composição, funcionamento e atribuições do Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT). 2.11.1 Noções de avaliação e 
controle dos riscos ligados ao ambiente de trabalho. 2.11.2 Noções de acompanhamento médico de portadores de 
doenças crônicas em medicina do trabalho. 2.12 Noções de legislação relacionada à saúde e à segurança do trabalho, 
incluindo legislação acidentária e normas internacionais da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 2.13 
Previdência Social: funcionamento, legislação e conduta médico-pericial.  
 
MÉDICO NEUROLOGISTA 
1. Neuroanatomia e neurofisiologia: superfície cortical, crânio, forames cranianos, sistema arterial e venoso encefálico, 
medula (vias ascendentes e descendentes, vascularização), sistema autônomo, barreira hemato-encefálica, sistema 
liquórico. 
2. Coma e morte encefálica: manejo do paciente comatoso, síndromes de herniação, morte encefálica e doação de 
órgãos. 
3. Anormalidades do desenvolvimento: hidrocefalias, craniosinostoses, encefalocele, cisto aracnóide, malformação de 
Chiari e Dandy-Walker, medula presa. 
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4. Neuroinfecção: Antibioticoterapia, meningit e pós traumática e pós -operatória, infecção de shunt, osteomielite, 
encefalites, Kreutzfeld-Jacob, manifestações da SIDA no SNC. 
5. Epilepsia: classificação, drogas anti-epilépticas, estado de mal . 
6. Lombalgia, radiculopatia, hérnia discal, espondilólise e espondilolistese, estenose de canal, doenças da junção crânio 
-espinhal, artrite reumatóide, doença de Paget, siringomielia, hematoma epidural, cirurgia do plexo braquial, síndromes 
compressivas. 
7. Neurocirurgia funcional: tratamento cirúrgico da doença de Parkinson, espasticidade, torcicolo, tremor, procedimentos 
para dor. 
8. Tumores: gliomas, oligodendrogliomas, meningeomas, neurinomas, adenomas hipofisários, craniofaringeomas, 
hemangioblastomas, ependimomas, PNETs, tumores da pineal, tratamento compementar (quimioterapia, radioterapia, 
radiocirurgia, braquiterapia). 
9. Exames complementares: EEG, potencial evocado, eletroneuromiografia, radiografia simples, tomografia 
computadorizada, ressonância nuclear magnética, angiografia, mielografia, líquor. 
10. Neurotrauma: atendimento inicial, ATLS, transferência, pressão intracraniana, fraturas cranianas, lesões 
intracranianas, PAF, TCE na infância, manejo inicial do TRM, síndromes das lesões medulares, fraturas dos corpos 
vertebrais. 
11. Doença cerebrovascular: AVC, HSAE (classificação, manejo, vasoespasmo), aneurismas intracranianos, MAVs, 
angiomas cavernosos, hemorragia intracerebral, doença oclusiva. 
12. Neurologia: cefaléia, demência, esclerose múltipla, miastenia gravis, esclerose lateral amiotrófica, síndrome de 
Guillain-Barré, mielites, miopatias, vasculites. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA 
1. Concepção psicossomática/ psicoimunologia (depressão - câncer). 
2. Observação psiquiátrica: anamnese, exame somático, exame mental e exames complementares. 
3. Transtornos mentais orgânicos. 
4. Álcool, tabagismo, outras drogas e redução de danos. 
5. Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. 
6. Transtorno do humor. 
7. Transtornos neuróticos relacionados ao stress e somatoformes. 
8. Terapêuticas biológicas em psiquiatria. 
9. Transtornos emocionais e do comportamento com início usualmente na infância e adolescência. 
10. Saúde mental: psiquiatria preventiva e da comunidade. 
11. Reforma psiquiátrica no Brasil, nova lógica assistencial em saúde mental: superação do modelo asilar, reabilitação 
psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico, interdisciplinaridade; psicopatologia; 
assistência integral às pessoas em situação de risco; violência contra a criança, adolescente, mulher e idoso. 
 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
Fundamentos Básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. Valor da História Clínica. Interpretação de exames 
complementares básicos. Relação Médico paciente. Ética médica. Conhecimentos na área de formação: Anatomia do 
olho e anexos e vias ópticas. Fisiologia do olho e anexo. Fisiologia da visão. Farmacologia oftalmológica. Semiologia 
lógica. Doenças das pálpebras e conjuntiva. Doenças das vias lacrimais. Doenças da córnea. Doenças do cristalino, 
cataratas. Doenças da úvea. Doenças da retina e do vítreo. Doenças do nervo óptico e vias ópticas. Glaucomas. 
Distúrbios motores do olho - estrabismo e forias. Refração ocular e lentes de contato. Doenças neurofarmacológicas. 
Manifestações oftalmológicas de doenças sistêmicas. Oncologia em oftalmologia. Emergências oftalmológicas. 
Terapêutica clínica e cirúrgica em patologia ocular. Oftalmologia pediátrica. Senilidade ocular. 
 
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 
1. Orofaringe: anatomia, malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças – diagnóstico, tratamento e complicações, 
tumores benignos e malignos.  
2. Laringe: anatomia, malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças - diagnóstico, tratamento e complicações, tumores 
benignos e malignos.  
3. Nariz e seios paranasais: anatomia, malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças - diagnóstico, tratamento e 
complicações, tumores benignos e malignos.  
4. Ouvido externo; anatomia, malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças - diagnóstico, tratamento e complicações. 
5. Ouvido médio: anatomia, malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças - diagnóstico, tratamento e complicações. 
6. Ouvido interno: anatomia, malformações congênitas, fisiologia, propedêutica, doenças - diagnóstico, tratamento e complicações. 
Labirintopatias vasculares e metabólicas.  
7. Fisiologia e semiologia da função auditiva. Interpretação dos audiogramas. Disacusias. 
8. Fisiologia e semiologia da função vestibular. Interpretação dos testes e audiogramas.  
9. Doenças e manifestações iatrogênicas em otorrinolaringologia.  
10. Urgências em otorrinolaringologia.  
11. Prótese auditivas: tipos e indicações. 
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MÉDICO PEDIATRA 
1.Afecções dermatológicas na infância. 
2. Aleitamento materno; alimentação da criança. 
3. Anemias. 
4. Asma brônquica. 
5. Assistência ao recém-nascido na sala de parto. 
6. Reanimação neonatal. 
7. Cardiopatias congênitas. 
8. Constipação intestinal. 
9.Convulsões. 
10. Crescimento e desenvolvimento. 
11. Desnutrição infantil. 
12. Diarréias. 
13. Distúrbios metabólicos do recém-nascido. 
14. Doenças reumáticas na infância. 
15. Emergências cirúrgicas pediátricas. 
16. Emergências endócrinas. 
17. Enteroparasitoses. 
18. Febre reumática. 
19. Hepatites. 
20.Hiperbilirrubinemia. 
21. Imunizações. 
22. Infecções congênitas. 
23. Infecções do trato urinário. 
24. Infecções respiratórias agudas. 
25. insuficiência cardíaca. 
26. Insuficiência respiratória no recém-nascido. 
27. Infecção urinária. 
28. Intoxicações. 
29. Meningoencefalites. 
30. Nefrites. 
31. Nefroses. 
32. Obesidade infantil. 
33. Patologia cirúrgicas neonatais. 
34. Reanimação cardiorrespiratória em pediatria (PALS). 
35. Sepse. 
36. Tuberculose pulmonar. 
37. Violência contra criança e adolescente. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA 
I. ORTOPEDIA: 
1. Coluna cervical: cervicalgia e cervicobraquialgia. 
2. Coluna dorsolombar: escolioses estruturadas e não estruturadas. Síndromes dolorosas (lombalgias, lombociatalgias hérnia de
disco, espondilolistese) 
3. Cintura escapular e tórax: deformidade de Sprengel, pectus escarvatum e carinatum. 
4. Ombro e cotovelo: ombro congelado, bursites, peritendinites. Epicondilite medial e lateral do cotovelo. Síndrome do interó
posterior. 
5. Antebraço, punho e mão: deformidades congênitas. Doença de De Quervain. Síndrome do túnel do carpo. 
6. Quadril: luxação congênita do quadril. Sinovite transitória. Doença de Legg-Perthes. Epifisiólise da cabeça femoral. Coxartroses
7. Joelho: luxação recidivante de patela. Menisco discóide congênito. Patela alta. Geno valgo, varo e recurvatum. Enfermidade de 
Blount. Osteocondrite dissecante. Cisto de Baker. Doença de Osgood-Schlatter. Gonoartroses. 
8. Perna e tornozelo: pseudo-artrose congênita de tíbia. 
9. Pé: pé torto congênito. Metatarso varo. Pé plano valgo. Pé cavo. Hálux valgo. Doença de Sever, Köhler e Freiberg. 
Metatarsalgias. 
II. TUMORES ÓSSEOS BENIGNOS E MALIGNOS. LESÕES PSEUDO TUMORAIS. 
III. INFECÇÕES OSTEOARTICULARES: OSTEOMIELITE AGUDA E CRÔNICA. ARTRITE SÉPTICA. 
IV. TRAUMATOLOGIA: 
1. Fraturas e luxações da coluna cervical. Fraturas e luxações da coluna torácica e lombar. Fraturas de clavícula (tratamento 
conservador e cirúrgico). Luxação acromioclavicular. Fraturas de costela. 
2. Membro Superior: fraturas e luxações do ombro; fraturas do úmero; fraturas e luxações do cotovelo na criança e no adulto; 
fraturas do antebraço e do punho; fraturas e luxações da mão e dedos. 
3. Membro Inferior: fraturas e luxações do quadril. Fraturas do colo do fêmur e luxação coxo femoral. Fraturas do fêmur na criança e 
no adulto.  
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4. Fraturas e luxações do joelho. Fraturas da tíbia e da fíbula. Fraturas e luxações do tornozelo. Fraturas e luxações do pé. 
 

MÉDICO GINECO-OBSTETRA 
1. Anatomia clínico cirúrgica dos órgãos genitais femininos, Propedêutica ginecológica. 
2. Planejamento familiar. Saúde da mulher. Métodos anticoncepcionais: classificação, indicações e contra-indicações. 
3. Doenças sexualmente transmissíveis (DST). 
4. Prevenção do câncer e genitoscopia . 
5. Lesões precursoras e neoplasias benignas e malignas do aparelho genital feminino. 
6. Distúrbios menstruais e patologias do climatério e menopausa. 
7. Urgências ginecológicas. 
8. Videolaparoscopia em ginecologia: diagnóstica e cirúrgica. 
9. Distopias genitais; fístulas. 
10. Diagnóstico da gravidez, Pré-natal, Parto normal, Tocurgias, Puerpério normal e patológico. 11. Abortamento, 
Gravidez ectópica - mecanismo do parto – assistência ao parto normal – fases clínicas do parto – parto prematuro – 
parto prolongado e parto gemelar . 
12. Aspectos médico legais em ginecologia e obstetrícia. 
13. Humanização do parto e papel da Doulas; exercícios de atenuação da dor. Violência contra a mulher. 
14. Síndromes hipertensivas e hemorrágicas da gestação. 
15. Urgências obstétricas. 
16. Doença hemolítica perinatal. 
17. Sofrimento fetal (agudo e crônico). 
18. Diabete gestacional. 
19. Aleitamento materno. 
20. Indicadores de mortalidade materna e peri-natal. 
21. Epidemiologia básica. 
22. Sistema de agravos notificáveis. 
 
MÉDICO UROLOGISTA 
1. Anatomia, embriologia e anomalias do sistema geniturinário. 
2. Propedêutica urológica. 
3. Litiase e infecções do trato geniturinário. 
4. Traumatismo do sistema geniturinário. 
5. Neoplasias benignas e malignas do sistema geniturinário; prevenção e diagnóstico precoce dos tumores do aparelho 
genital masculino; bexiga neurogênica. 
6. Doenças vasculares do aparelho geniturinário. 
7. Tuberculose do aparelho geniturinário. 
8. Doenças específicas dos testículos. 
9. Urgências do aparelho geniturinário. 
10. Doenças sexualmente transmissíveis; disfunção erétil; infertilidade. 
11. Cirurgias do aparelho geniturinário - cirurgias vídeo laparoscópica-transplante renal. 
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA 
1. Embriologia e Histologia. 
2. Terapêutica. Biodermites. 
3. Zoodermatoses. 
4. Dermatoviroses. 
5. Dermatomicoses. 
6. Urticária e edema angeoneurótico e prurido estrófulo. 
7. Leishmaniose e tuberculose. 
8. Eczemas. 
9. Dermatoses pararreumáticas (coagenoses). 
10. Doenças sexualmente transmissíveis. 
11. Hanseníase. 
12. Acne. 
13. Genodermatoses e dermatoses de causas desconhecidas. 
 
MÉDICO DA FAMÍLIA 
Aspectos gerais na prática da medicina ambulatorial em nível primário: Medicina baseada em evidências. A promoção e 
a prevenção da saúde. Intervenções preventivas no adulto. Atividade física e saúde. Tabagismo. Alcoolismo. A 
Estratégia de Saúde da Família: fundamentação legal, princípios e diretrizes. Organização dos serviços de atenção 
primária à saúde. Bases clínicas-epidemiológicas das condutas clínicas. Antropologia médica e atenção primária à 
saúde. Detecção precoce de doenças do adulto. Raciocínio clínico: Anamnese e exame físico. Temas clínicos: 
Interpretação clínica do hemograma, diagnóstico diferencial e tratamentos das anemias, leucopenías, policitemías, 
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leucemias e linfomas. Diagnóstico diferencial das linfadenopatias e esplenomegalias. Arritmias. Diagnóstico diferencial 
das cardiomiopatias (restritiva, congestiva e hipertrófica). Hipertensão Arterial. Insuficiência cardíaca. Doenças 
coronarianas; Doença valvular cardíaca. Doenças da Aorta. Doença arterial periférica. Doença venosa periférica. Asma 
brônquica. Enfisema pulmonar. Bronquite crônica. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Tabagismo. Pneumotórax. 
Doença pulmonar ocupacional. Doença intersticial pulmonar. Pneumonias. Síndrome de insuficiência respiratória. 
Tuberculose pulmonar e extra pulmonar. Câncer de pulmão. Trombo embolia pulmonar. Insuficiência respiratória aguda. 
Avaliação clínica da função renal. Importância clínica do exame simples de urina (EAS). Insuficiência renal aguda. 
Insuficiência renal crônica. Infecções urinárias. Doenças glomerulares. Nefrolitíase (uropatia obstrutiva). Doenças da 
próstata. Hemorragia digestiva. Doenças do esôfago. Doença úlcero-péptica. Gastrites. Doenças funcionais do tubo 
digestivo. Doença inflamatória intestinal. Má absorção intestinal. Diagnóstico diferencial das diarréias e da síndrome 
disabsortiva. Parasitoses intestinais. Diarréia. Câncer do estômago. Câncer do cólon. Câncer do pâncreas. Pancreatites. 
Icterícias. Hepatites. Cirroses e suas complicações. Hepatopatia alcoólica. Hepatopatia induzida por drogas. Diagnóstico 
diferencial das icterícias e cirrose hepática. Tumores hepáticos. Doenças da vesicula e vias biliares. Síndrome 
metabólica, Diabetes e doenças cardiovasculares. Prevenção clínica das doenças cardiovasculares. Diagnóstico 
diferencial das dislipidemias. Obesidade e desnutrição. Hipertireoidismo. Hipotireoidismo. Doenças infectoparasitárias. 
AIDS e suas complicações. Doenças sexualmente transmissíveis. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações 
cutâneas das doenças sistêmicas. Osteoporose. Osteoartrite. Febre reumática. Artrite reumatóide. Vasculites. Lúpus 
eritematoso sistêmico. Meningoencefalites. Doença de Parkinson. Acidente vascular cerebral. Problemas comuns do 
adulto: O conceito de autonomia e dependência no processo de envelhecimento. O estatuto do idoso. A incontinência 
urinária, a imobilidade e a iatrogênia. O manejo clínico do paciente idoso. Polifarmácia. Assistência à mulher: Anatomia e 
fisiologia do aparelho genital. Anamnese e exames ginecológicos. Exames complementares em ginecologia. Puberdade. 
Secreção vaginal e prurido vaginal. Dor pélvica. Endometriose. Doença inflamatória pélvica. Sangramento uterino 
anormal. Câncer genital feminino. Doenças da mama. Doenças sexualmente transmissíveis. Anticoncepção. Climatério. 
Tensão pré-menstrual. Amenorréia . Dismenorréia. Infertilidade. Violência contra a mulher. Assistência ao pré-natal de 
baixo risco. Anamnese, exames obstétricos e exames complementares. Queixas mais freqüentes na gestação e 
condutas. Intercorrências clínicas na gestação. Intercorrências obstétricas. Avaliação fetal. Orientações sobre o parto. 
Puerpério. Uso de medicamentos na gestação. Transtornos mentais na gestação. O atendimento à criança e ao 
adolescente. Aleitamento materno. Problemas mais comuns no recém-nascido e no lactente. O. Aleitamento materno e 
alimentação complementar do lactente: desmame; alimentação infantil. Desnutrição e deficiência de ferro. Obesidade. 
Crescimento e Desenvolvimento. Vacinação. Doenças prevalentes da infância. O atendimento à criança e ao 
adolescente: doenças próprias da infância, diarréia, Infecção respiratória aguda na criança, dor de garganta, otite média 
aguda, tuberculose, disúria e infecção urinária. Imunizações. Abordagem do adolescente. Condutas clínicas na 
promoção da saúde da criança e do adolescente. Violência contra criança e adolescentes. Drogas: uso, abuso e 
dependência. 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 
1. Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular, Semiologia do aparelho cardiovascular.  
2. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia, Ecocardiografia, Ergometria, Medicina nuclear. Hemodinâmica. Ressonância 
magnética. Radiologia.  
3. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas.  
4. Hipertensão arterial, Isquemia miocárdica, Doença reumática, Valvulopatias.  
5. Miocardiopatias.  
6. Insuficiência cardíaca congestiva, Doença de Chagas. 
7. Endocardite infecciosa, Doenças do pericárdio e doenças da aorta. 
8. Embolia pulmonar - hipertensão pulmonar - cor pulmonar - infecções pulmonares.  
9. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular.  
10. Diagnóstico e tratamento das arritmias supraventriculares e ventriculares.  
11. Indicação para implante de marca passo definitivo.  
12. Indicação para realização de estudo eletrofisiológico invasivo e ablação por cateter por radio - freqüência. 
 
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
1. Princípios da Cirurgia e da Técnica Cirúrgica: O ambiente cirúrgico. Anestesia local e loco-regional.Técnica Asséptica – 
antissepsia e esterilização. Operações fundamentais. Equipe cirúrgica. Agressão cirúrgica. Nutrição Artificial. Choque. 
Cicatrização. Equilíbrio ácido-básico. Infecções em cirurgia. Toracotomias.. Drenagens torácicas. Laparotomias. Cirurgia 
das hérnias. Cirurgia do esôfago. Cirurgia gastroduodenal. Cirurgia do intestino grosso. Apendicectomias. Cirurgia ano-retal. 
Cirurgia do fígado, das vias biliares e pancreática. Traqueotomias. A ética na cirurgia. 
2. Patologias Cirúrgicas do Tubo Digestivo: Divertículos do esôfago. Atresias do esôfago e fístulas traqueoesofágica. 
Traumatismos do esôfago. Hérnias do hiato esofágico. Tumores esofágicos. Úlceras gastroduodenais e suas complicações. 
Tumores gastrointestinais. Lesões agudas da mucosa gástrica. Estenose hipertrófica do piloro na criança e no adulto. 
Vólvulos gástricos. Divertículos gástricos. Obstrução intestinal. Divertículo de Meckel. Apendicites agudas. Megacolos. 
Enfermidade diverticular dos colos. Colites ulcerosas. Doença hemorroidária. Abscessos perianais. Doença de Crohn. 
Traumatismos hepáticos. Tumores hepáticos. Litíase intra e extra-hepática. Colangites. Dilatações congênitas das vias 
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biliares intra e extra-hepáticas. Traumatismos pancreáticos. Pancreatites. Tumores pancreáticos. Traumatismos esplênicos. 
Tumores do baço. 
3. Síndromes Abdominais Agudos: Abdome agudo. Princípios fundamentais no tratamento cirúrgico do abdome agudo. 
Hemorragias digestivas. Traumatismos abdominais. Síndromes causadoras do abdome agudo e patologias que o simulam. 
4. Patologias Cirúrgicas do Diafragma, Parede Abdominal, Peritônio, Epiplo e Espaço Retroperitonial: Hérnias 
diafragmáticas. Perfurações inflamatórias do diafragma. Traumatismos da parede abdominal. Eventração e evisceração 
através da parede abdominal. Tumores da parede abdominal. Hérnias abdominais. Epiploites, Torção do 
epiplo. Tumores do epiplo. Síndrome de Ormond. Tumores retroperitonias. 
5. Outras patologias cirúrgicas de interesse do cirurgião geral: Tumores do pescoço. Cistos do conduto tireoglosso. 
Traumatismos do pescoço. Patologias não oncológicas das glândulas salivares. Patologias venosas e arteriais. 
Traumatismos arteriais, Pneumotórax. Derrames pleurais. Traumatismos torácicos. 
 
MÉDICO AUDITOR 
1. Modelos de atenção a saúde: Sistemas gerenciados da saúde. 
2. Marco regulatório no setor de saúde suplementar: contextualização e perspectiva. 
3. Regulação e relacionamento com prestadores de serviços. 

            4. Modalidades de Auditoria: auditoria operacional; auditoria preventiva: entrevista qualificada, avaliação do risco, 
processo de autorização, pericias, critérios e atuação; auditoria concorrente: monitoramento de internações; 
operacionalização; auditoria retrospectiva: cobranças de atendimentos ambulatoriais, e de internações, faturas de alto 
custo, glosas (aplicação e revisão). 
5. Normatização em auditoria e formas de remuneração. 
6. Sinistralidade e gestão de custos em saúde e novas tecnologias: órteses e próteses. 
7. Planejamento estratégico na auditoria médica.  
8. Auditoria de qualidade e resultados. 
9. Gerenciamento da auditoria e auditoria analítica. 
10. Acreditação e sistemas de acreditação. 
11. Código de Ética Médica e Ética em auditoria em saúde.  
12. Lista de procedimentos médicos: AMB/92/96; CBHPM/2003/2004  
13. Lista de preços: Guia Farmacêutico Brasindice.  
14. Epidemiologia Descritiva: variáveis de pessoa, tempo e lugar; epidemiologia clinica: medidas de diagnóstico, de 
prognóstico e avaliação de riscos.  
15. Bioestatística: coleta e apresentação de dados; medidas de tendência central, indicadores de saúde. 
16. Princípios de economia em saúde: Análise de custo benefício; custo efetividade, custo utilidade e das conseqüências 
e efeitos na saúde. 
17. Medicina baseada em Evidências (MBE): Acesso a informação: qualidades nas evidências, síntese da informação, 
desenhos de pesquisa, evidência clínica; categorias básicas: diagnóstico, causalidade, tratamento/terapêutica,  
prognóstico, e prevenção, revisões sistemáticas (inclusive metanálise) e diretrizes clínicas; Fontes de informação: bases 
de dados, busca manual, lista de referências. 
 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
1.  Administração e legislação aplicada.  

• Constituição da Federal de 1988. 
• Consolidação das leis do trabalho (CLT). 1.2.1 Decreto-Lei nº 5.452/1943 e Lei nº 6.514/1977.  
• Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho.  
• Portaria nº 3.214/1978.  
• Lei nº 8.213/1991.  
• Ministério do Trabalho e unidades descentralizadas.  
• Decreto nº 7.410/1985 e Decreto nº 92.530/1986.  
• Portaria nº 3.275/1989.  
• Decretos, leis, portarias e legislação trabalhista específica.  
• Normas da ABNT.  
• Ética profissional.  
• Política de saúde e segurança nas empresas.  
• Organização Internacional do Trabalho (OIT).  

2. Saúde e segurança no trabalho. 
• Saúde e segurança: conceitos 
• Órgãos e campanhas de segurança.  
• Seguro de acidentes do trabalho.  
• Perícia judicial.  
• Acidente de trabalho: Conceitos, comunicação, registro e análise de causas consequências.  
• Cadastro, custos e estatísticas de acidentes.  
• Inspeção de segurança.  
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• Espaços confinados.  
3. Higiene no trabalho. 

• Conceito e aplicação.  
• Riscos ambientais: Físicos, químicos e biológicos.  
• Avaliação e controle de agentes ambientais. 
• Aerodispersoides.  
• Limites de tolerância.  
• Insalubridade.  
• Periculosidade.  
• Técnicas de uso de equipamentos de medição.  

4. Medicina do trabalho 
• Doenças ocupacionais 
• Agentes causadores e prevenção de doenças.  
• Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).  
• Noções de doenças transmissíveis. 
• Toxicologia e epidemiologia.  
• Primeiros socorros.  
• Noções de biossegurança.  

6. Equipamentos de proteção.  
• Equipamentos de Proteção Individual (EPI).  
• Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC).  
• Direitos e deveres dos empregadores e dos empregados.  

7. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).  
• Objetivos e atribuições, composição, treinamento e funcionamento.  
• Processo eleitoral e dimensionamento.  
• Mapeamento de riscos ambientais.  
• NR-5.  

8. Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT).  
• Dimensionamento e atribuições.  
• Funcionamento do SESMT nas empresas.  
• NR-4.  

9. Ergonomia.  
• Conceito e classificação.  
• Aplicabilidade da ergonomia.  
• Influência da ergonomia na iluminação, nas cores, no clima e no ambiente de trabalho.  
• Espaços de trabalho.  
• Sistemas de controle.  
• Atividades musculares.  
• Ergonomia e prevenção de acidentes.  
• Transporte, armazenamento, movimentação e manuseio de materiais.  
• NR-17.  

10. Tecnologia de prevenção no combate a sinistros.  
• Propriedades físico-químicas do fogo.  
• Classificação e causas de incêndios.  
• Métodos de extinção.  
• Equipamentos de detecção e combate a incêndios.  
• Agentes e aparelhos extintores.  
• Brigadas de incêndios e planos de emergência.  
• NR-23.  
• NR-26.  

11. Noções de psicologia do trabalho.  
• Comportamentos.  
• Necessidades básicas.  
• Relacionamento humano.  

12. Prevenção e controle de perdas.  
• Conceitos gerais.  
• Estudo e análises de riscos.  
• Técnicas de análise.  
• Programa de prevenção e controle de perdas em empresas.  
• Controle de acidentes com danos à propriedade.  
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• Elementos básicos para um programa de segurança.  
• Sistema de registro e investigação de acidentes.  
• Controle e identificação das causas dos acidentes.  
• Responsabilidade civil e criminal.  
• Controle de perdas e perícias trabalhistas.  

13. Prevenção e controle de riscos em máquinas, equipamentos e instalações.  
• Movimentação de materiais.  
• Máquinas e equipamentos.  
• Segurança em instalações e serviços em eletricidade.  

14. Gestão de segurança e saúde do trabalho.  
• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).  
• BS-8800 (gerenciamento de segurança e saúde ocupacional).  
• OHSAS 18.001 (serviços de avaliação de saúde e segurança ocupacional).  
• Convenções da OIT: nº 148 (meio ambiente de trabalho); nº 155 (segurança e saúde dos trabalhadores); nº 161 

(serviços de saúde no trabalho); nº 170 (segurança na utilização de produtos químicos). 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
1. Doenças infecciosas: SIDA, Dengue, Leptospirose, Tuberculose, Hanseníase, Malária, Parasitoses intestinais, 
Doenças sexualmente transmissíveis, Toxoplasmose, Meningite.  
2. Anemias.  
3. Cânceres de pulmão, mama, cólon e reto, estômago, pâncreas, fígado, próstata, rim e tireóide.  
4. Hepatites virais.  
5. Insufuciência hepática crônica.  
6. Diarréias agudas e crônicas.  
7. Doenças pépticas  
8. Pancreatite aguda e crônica.  
9. Insuficiência cardíaca congestiva.  
10. Cardiopatias isquêmicas.  
11. Acidente vascular cerebral.  
12. Hipertensão arterial.  
13. Choque e reanimação cárdio-respiratória.  
14. Diabetes mellitus.  
15. Doenças da tireóide.  
16. Dislipidemias.  
17. Insuficiência renal.  
18. Glomerulopatias.  
19. Infecção do trato urinário.  
20. Infecções respiratórias.  
21. Asma.  
22. DPOC.  
23. Tromboembolismo pulmonar.  
24. Cor pulmonale.  
25. Colagenoses: Artrite reumatóide, Esclerose sistêmica progressiva, Febre reumática, Lúpus eritematoso disseminado, 
Dermatopolimiosite.  
26. Depressão e Síndrome do pânico.  
27. Diagnóstico diferencial dos distúrbios da consciência.  
28. Intoxicação exógena.  
29. Antimicrobianos.  
30. Ética e Bioética.            
 
NUTRICIONISTA E NUTRICIONISTA EDUCACIONAL 
1. Conceito de alimentação e nutrição. 
2. Grupos de alimentos. 
3. Leis da alimentação. 
4. Princípios nutritivos: conceito, classificação, funções, digestão, absorção e metabolismo. 
5. Bases para uma boa alimentação. 
6. Ingestão recomendada de energia e nutrientes. 
7. Cálculo das necessidades calóricas do indivíduo normal. 
8. Recomendação da distribuição energética nas necessidades energéticas totais, parâmetros de avaliação da qualidade 
nutricional das dietas, contribuição em energia das proteínas totalmente utilizáveis: NDpCal (%); coeficiente g/cal, cálculo 
da relação nitrogênio/kcal, conversões e equivalências de medidas. 
9. Nutrição nos estágios da vida: da criança, do adolescente, jovens e do idoso. 
10. Avaliação do estado nutricional do indivíduo sadio e enfermo. 
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12. Métodos de inquéritos alimentares. 
13. Educação alimentar e nutricional. 
14. Nutrição nos estágios patológicos. 
15. Aconselhamento nutricional. 
16. Suporte nutricional. 
17. Terapia nutricional enteral e parenteral. 
18. Modificações da dieta normal e padronizações hospitalares. 
19. Interação droga x nutriente. 
20. Alimentos: classificação, características físico-químicas dos seus constituintes, seleção conservação e 
armazenamento; técnicas de pré-preparo, preparo e cocção. 
21. Administração dos serviços de alimentação: dimensionamento de área física, de equipamentos, planejamento e 
organização, planejamento de cardápios, custos e controle. 
22. Qualidade nutricional e sensorial na produção de refeições: atenção alimentar e nutricional na produção de refeições, 
gestão de cardápios e sistema de avaliação da qualidade nutricional e sensorial-AQNS. 
23. Higiene dos alimentos: legislação básica aplicável, higiene pessoal, de ambiente e equipamentos e utensílios, 
doenças veiculadas pelos alimentos, epidemiologias das doenças veiculadas pelos alimentos, detergentes e 
sanificantes. 
24. Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. 
25. Boas Práticas de Fabricação. 
26. Nutrição e Saúde Pública: epidemiologia das doenças carenciais, anemia ferropriva, hipovitaminose A, bócio 
endêmico. 
27. Vigilância nutricional. 
28. Epidemiologia: bases conceituais; indicadores de saúde; vigilância epidemiológica; transição demográfica, fatores 
determinantes do processo saúde-doença e epidemiológica, epidemiologia das doenças nutricionais e desnutrição 
protéico-calórica. 
29. Diagnóstico do estado nutricional de populações. 
30. Merenda escola: diretrizes operacionais para o planejamento de atividades do programa nacional de alimentação 
escolar; controle de qualidade e planejamento de cardápios. 
31. Característica do método científico. 
32. Etapas de um trabalho de investigação científica: preparatória, executiva e de apresentação. 
33. Ética profissional. 
 
ODONTÓLOGO 
1. Semiologia oral: anamnese, exame clínico e radiológico, meios complementares de diagnóstico. 
2. Cárie dentária: patologia, diagnóstico, prevenção; fluorterapia e toxicologia. 
3. Polpa dentária: patologia, diagnóstico, conduta clínica. 
4. Tratamento conservador da Polpa. 
5. Estomatologia: gengivites, estomatites, etiopatogenia, diagnóstico. 
6. Dentisteria: preparo da cavidade, materiais de proteção e de restauração. 
7. Anestesia loco-regional oral: tipos técnica, anestésicos, acidentes, medicação de emergência. 
8. Extração dentária, simples, complicações. 
9. Procedimentos cirúrgicos: pré e pós-operatório; pequena e média cirurgia, suturas, acidentes operatórios.  
10. Procedimentos endodônticos: polpotomia, pulpetomia, tratamento e obturação do conduto radicular. 
11. Procedimentos periodônticos. 
12. Síndrome focal: infecção focal, foco de infecção. 
13. Doenças gerais com sintomatologia oral: diagnóstico, tratamento local, orientação profissional. 
14. Odontopediatria: dentes decíduos, cronologia. 
15. Cirurgia Buco-Maxilo-Facial: procedimentos de urgência. 
16. Radiologia oral. 
17. Terapêutica: definição, métodos, agentes medicamentosos. 
18. Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de prevenção e aplicação; Principais problemas de saúde bucal em saúde 
pública; Epidemiologia da cárie dentária: indicadores e sua utilização (CPOD, ceo-d, CPO-S, ceo-s etc.); Epidemiologia 
do câncer bucal; sistemas de prevenção em saúde bucal coletiva; Sistemas de trabalho; Sistemas de atendimento; 
Educação em saúde bucal coletiva; Recursos humanos em saúde bucal coletiva. 
19. Fluoretação das águas de abastecimento público: benefícios; controle; Fluoretos: ação sistêmica e ação tópica; 
métodos de aplicação; potencial de redução de incidência de cárie; toxicidade; Amamentação natural x artificial ou mista: 
influências no desenvolvimento do sistema estomatognático; Más-oclusões e hábitos perniciosos; Biosegurança: 
manutenção de cadeia asséptica; esterilização; destino de materiais infectantes. 
 
PROCURADOR JURÍDICO 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
1. Constituição. Conceito. Classificação. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 
2. Poder Constituinte. Titularidade. Espécies. 
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3. Princípios Constitucionais. 
4. Direitos e garantias fundamentais. Tutela constitucional das liberdades. Habeas Corpus. Habeas Data. 
Mandado de Segurança. Mandado de Segurança Coletivo, Mandado de Injunção. Direito de Petição. Ação 
Popular. Ação Civil Pública. 
5. Direitos Sociais. Conceito. Rol dos direitos sociais. Liberdade de associação profissional ou sindical. Direito de greve. 
6. Direitos Políticos. Privação dos direitos políticos. Suspensão. Partidos políticos. 
7. Defesa do Estado e das instituições democráticas. Do estado de defesa. Do estado de sítio Forças armadas. 
Segurança Pública 
8. Organização político – administrativa. Estados–Membros. Autonomia estadual. Regiões metropolitanas. Aglomerações 
urbanas e micro regiões. Municípios. Responsabilidade criminal e política do prefeito municipal. Repartição de 
competências. Repartição em matéria administrativa. Repartição de matéria legislativa. Intervenção. Intervenção federal. 
Intervenção Estadual em municípios. 
9. Administração Pública. Princípios Constitucionais da Administração Pública. Preceitos de observância obrigatória à 
Administração Pública da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Teto salarial. Concurso Público. Cumulação de 
vencimentos. Licitação. Improbidade Administrativa. Aposentadoria de Servidor Público Civil. Estabilidade. 
10. Organização dos poderes e do Ministério Público. Separação das funções estatais. Poder Legislativo. Poder 
Executivo. Poder Judiciário. Ministério Público. Advocacia Pública. Defensoria Pública. 
11. Processo Legislativo. Espécies normativas. Lei Complementar. Medidas Provisórias. Leis Orçamentárias. 
12. Controle de Constitucionalidade. Espécies. Ação Direta de Inconstitucionalidade genérica. Ação Declaratória de 
Constitucionalidade. Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 
13. Ordem Econômica e Financeira. Princípios Gerais da Atividade Econômica. Do Sistema Financeiro/Nacional. 
14. Seguridade Social. Parte Geral. Saúde. Previdência e Assistência Social. 
15. Do Conselho Nacional do Ministério Público. Composição e atribuições. 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
1. Atos administrativos. Conceito. Classificação. Elementos. Revogação e Anulação. Convalidação. A competência 
administrativa: conceito e critérios de distribuição. Avocação e delegação de competência. 
2. Organização administrativa brasileira. Administração direta e indireta. Autarquia. Sociedade de Economia Mista. 
Empresa Pública. Fundações instituídas pelo Poder Público. 
3. Poderes administrativos. Vinculado. Discricionário. Regulamentar. Hierárquico. Disciplinar. De Polícia. 
4. Contratos Administrativos. Elementos. Características. Formalização. Alteração. Espécies. 
5. Licitação. Princípios. Dispensa e Inexigibilidade. Modalidades. Leis n° 8.666/93 e 10.520/02. 
6. Domínio Público. Bens Públicos. Espécies. Características. Afetação e Desafetação. Imprescritibilidade e 
Inalienabilidade. 
7. Intervenção do Estado na propriedade privada. Desapropriação. Tipos Constitucionais. Procedimento expropriatório. 
8. Serviços Públicos. Delegação. Concessão e Permissão. 
9. Agência Reguladora. Agência Executiva. Organização Social. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.  
10. Parceria Público-Privada. 
11. Controle da Administração Pública. Administrativo. Legislativo. Judiciário. Controle Interno. Controle Externo. 
13. Responsabilidade Objetiva do Estado. Fundamentos. Teorias. Ação regressiva. 
14. Servidores públicos. Regimes jurídicos. Princípios constitucionais. Servidores da Administração indireta. 
DIREITO CIVIL 
1. Da Lei. Vigência, hierarquia, aplicação, integração e interpretação. Revogação, derrogação e ab-rogação. Eficácia 
espacial e temporal: retroatividade e irretroatividade da lei. 
2. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 
3. Das pessoas. Pessoas naturais e pessoas jurídicas. Entes não personificados. Personalidade e capacidade jurídicas. 
Desconsideração da personalidade jurídica. Domicílio e residência. 
4. Dos fatos jurídicos. Negócio jurídico e atos jurídicos lícitos e ilícitos. Pressupostos de validade, prova, defeitos e 
invalidade. Teoria das nulidades. Boa-fé.  
5. Dos bens. Classificação, Bem de família. Dos bens públicos. 
6. Do ato ilícito e sua reparação. Da responsabilidade civil. Dano material e moral e sua reparação. Abuso de direito. 
Legítima defesa, exercício regular de direito e estado de necessidade. 
7. Prescrição e decadência. Princípios gerais. Distinções. Prazos. Interrupção e suspensão da prescrição. Renúncia. 
Ação regressiva. Decretação ex officio. 
8. Do direito das obrigações: modalidades, transmissão, adimplemento e extinção. Cessão de créditos. Obrigações 
líquidas e ilíquidas. Cláusula penal. Da mora. Da inexecução das obrigações Pagamento e quitação. Lugar e tempo. 
Perdas e danos. Juros legais e convencionais. 
9. Dos Contratos. Disposições Gerais. Conceito e função. A liberdade de contratar. O contrato dirigido e o contrato de 
adesão. O princípio da obrigatoriedade dos contratos. Extinção dos contratos. Causas: o distrato, resolução, resilição e 
rescisão unilateral e bilateral. Inexecução voluntária. A força maior. Garantias reais e fidejussórias. Penhor. Hipoteca. 
Contratos típicos: compra e venda, troca, doação, locação de coisas, empréstimo, prestação de serviços, comodato, 
mútuo, depósito, seguro, fiança mandato, arrendamento mercantil (leasing) e alienação fiduciária em garantia. 
10. Dos atos unilaterais. Pagamento indevido e enriquecimento sem causa. 
11. Da posse. Conceito e classificação, aquisição, efeitos e perda. Proteção possessória.  
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12. Dos direitos reais. Tipos. Aquisição e perda. Da propriedade. Domínio. Tipos de propriedade. Aquisição e perda da 
propriedade. Enfiteuse. Direitos reais sobre coisas alheias. Direitos reais de garantia.  
13. Do direito de família. Do casamento: capacidade, impedimentos, causas suspensivas, habilitação, celebração, 
provas, invalidade, eficácia. Da dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. Da proteção da pessoa dos filhos. Das 
relações de parentesco. Dos filhos: filiação, reconhecimento, adoção. Do poder familiar: exercício, suspensão e extinção. 
Do direito patrimonial e dos regimes de bens. Do usufruto e da administração dos bens de filhos menores. Dos 
alimentos. Do bem de família. Da união estável. Da tutela e da curatela. 
14. Do direito das sucessões. Da herança e sua administração: aceitação e renúncia da herança, excluídos da sucessão, 
herança jacente, petição de herança. Da sucessão legítima: ordem de vocação hereditária, herdeiros necessários, direito 
de representação. Da sucessão testamentária: testamento, capacidade para testar, formas ordinárias e especiais de 
testamento. Dos codicilos. Dos legados. Do direito de acrescer entre herdeiros e legatários. Das substituições. Da 
deserção. Da redução das disposições testamentárias. Da revogação do testamento. Do rompimento do testamento. Do 
testamenteiro. Do inventário e da partilha.  
 DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
1. Jurisdição e competência: Formas. Limites da jurisdição civil. Modificações da competência.  
2. Ação: Conceito. Ação. Pretensão. Condições da ação.  
3. Processo: Processo e procedimento. Formação. Extinção e suspensão do processo. Pressupostos processuais.  
4. Sujeitos da relação processual: Partes. Litisconsórcio. Capacidade de ser parte e de estar em juízo. Assistência. 
Intervenção de terceiros. Oposição, nomeação à autoria. Denunciação da lide e chamamento ao processo. Ação 
regressiva. 
5. Pedido: Petição inicial – requisitos e vícios. Pedidos: determinado, genérico e alternativo; cumulação de pedidos; 
interpretação e alteração do pedido.  
6. Resposta do réu: Contestação. Exceção. Objeção. Carência de ação. Litispendência, conexão e continência de causa.  
7. Exceções processuais: Incompetência. Reconvenção. Revelia.  
8. Execução: Regras gerais. Provisória e definitiva. Embargos do devedor.  
9. Sentença e coisa julgada: requisitos da sentença. Julgamento extra, ultra e citra petitum. Conceitos e limites da coisa 
julgada. Preclusão. Coisa julgada. Eficácia preclusiva.  
10. Medidas cautelares. Antecipação da tutela.  
11. Ação declaratória incidental.  
12. Procedimentos Especiais.  
13. Duplo Grau de Jurisdição. Recurso em geral: Conceito. Pressupostos. Efeitos. Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência. Ação Rescisória.  
14. Mandado de Segurança.  
15. Ação popular e ação civil pública.  
16. Reclamação e correição. 
DIREITO PENAL e PROCESSUAL PENAL:  
1. Norma penal: interpretação e limites de vigência no tempo e no espaço.  
2. Crime: conceito, sujeitos, objetos e circunstâncias.  
3. Causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade. Extinção da punibilidade.  
4. Crimes contra a vida, Lesões Corporais, contra o patrimônio e crimes contra a fé pública. 
5. Crimes contra a Liberdade Sexual e Crimes Sexuais contra vulneráveis 
6. Crimes contra a Administração Pública: crimes praticados por funcionários contra a Administração em geral; crimes 
praticados por particular contra a Administração em geral e crimes contra a Administração da Justiça. 
7.  Inquérito policial. Ação penal e ação civil.  
8. Notitia criminis. Jurisdição Penal. 
9. Prisão. Liberdade Provisória. Medidas Cautelares alternativas à prisão. 
10. Citaçoes, intimações e notificações  
11. Processo Comum da competência do Juiz singular e do Tribunal do Júri. 
12. Processos Especiais. Procedimento Sumário e Juizado Especial Criminal. 
13. Nulidades 
14. Habeas Corpus, Mandado de Segurança, Revisão Criminal e Correição Parcial 
15 Recursos: Apelação, Recurso em Sentido Estrito, Embargos de Declaração, Recurso Especial e Extraordinário.  
16. Processo e julgamento nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Responsabilidade penal do 
Prefeito. 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
1. Sistema Constitucional Tributário. Princípios Constitucionais Tributários. Limitações ao poder de tributar. Competência 
e Capacidade Tributária. 
2. Tributo. Conceito. Natureza jurídica. Espécies. 
3. Obrigação Tributária. Conceito. Sujeição ativo e passivo. Solidariedade. 
4. Responsabilidade Tributária. Sujeição passiva indireta. Responsabilidade por solidariedade, sucessão e de terceiros. 
5. Crédito Tributário. Constituição. Lançamento: conceito, natureza jurídica, privilégios e garantias. 
6. Suspensão do Crédito Tributário. 
7. Extinção e exclusão do crédito tributário. Prescrição e decadência. 
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8. Garantias e Privilégios do Crédito Tributário. 
9. Dívida Ativa. 
10. Administração tributária. Poderes das autoridades fiscais. Procedimento de fiscalização. Sigilo fiscal.  
11. Infrações tributárias e sanções: sanções criminais e administrativas. A figura do infrator no CTN. 
12. Impostos municipais. Espécies. 9. Taxas e contribuições municipais. 
DIREITO AMBIENTAL  
A proteção do meio ambiente na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Pará. Disposições gerais. 
Competência em matéria ambiental. Função social da propriedade. Da ordem econômica. Desenvolvimento sustentável. 
Princípios gerais de Direito Ambiental; Bens ambientais. Política Nacional do Meio Ambiente: Princípios. Objetivos. 
Instrumentos: padrões de qualidade, zoneamento ambiental. Avaliação de impacto ambiental. Licenciamento ambiental. 
Revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras e criação de espaços territoriais especialmente protegidos. 
Competências. Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA: Estrutura, composição e competências. Conselho 
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Sistema Estadual de proteção ambiental. Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza – SNUC: objetivos. Estrutura. Composição. Criação. Implantação e gestão de unidades de 
conservação. Categorias de unidades de conservação. Populações tradicionais. Compensação ambiental. Código 
Florestal e respectiva regulamentação: Princípios gerais. Áreas de preservação permanente. Reserva legal. Política 
Nacional de Recursos Hídricos e Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos: objetivos, diretrizes gerais, 
competências, comitês de bacia hidrográfica e cobrança pelo uso da água. Saneamento básico. Parcelamento do solo 
urbano e a proteção do meio ambiente. Responsabilidade pelo dano ambiental: Responsabilidade administrativa. 
Infrações e sanções administrativas ambientais. Responsabilidade civil. Responsabilidade criminal. Termo de 
ajustamento de conduta ambiental: no âmbito administrativo e judicial. Proteção do meio ambiente em juízo: Mandado de 
segurança. 
LEGISLAÇÃO ESPECIAL: 
1. Lei nº 4.717/65 – Ação Popular 
2. Lei n.° 7.347, de 24.07.1985 – Lei de Ação Civil Pública 
3. Lei n.° 8.069, de 13.07.1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente 
4. Lei n.° 8.078, de 11.09.1990 – Código de Defesa do Consumidor 
5. Lei nº 8.429/92 – Improbidade administrativa 
6.Lei nº. 9503/97- Código de Trânsito Brasileiro 
7. Lei nº. 9099/95, de 26 de setembro de 1995- Juizados Especiais Cíveis e Criminais 
8. Lei nº. 9.507/97- Habeas Data 
9. Lei nº. 9.605, de 12.02.1998 – Meio Ambiente 
10. Lei nº. 11343/06- Lei de Drogas 
11.. Lei nº. 11.340, de 07.08.2006 – Violência doméstica e familiar contra a mulher 
12. Lei nº. 10.741, de 1º.10.2003 – Estatuto do Idoso 
13. Lei nº. 7.853, de 24.10.1989 – Apoio às pessoas portadoras de deficiência 
14. Decreto nº 3.298, de 20.12.1999 – Política Nacional para integração da pessoa portadora de deficiência 
15. Lei nº 12.527 DE 18/11/2011 - Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º 
do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei 
nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. 
16. Lei nº 9.504 DE 30/09/1997 - Estabelece normas para as eleições. 
17. Lei nº 8.625 DE 12/02/1993 - Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para 
a organização do Ministério Público dos Estados, e dá outras providências. 
 
 
PEDAGOGO 
1. Processo de Ensino e de Aprendizagem e as Teorias de Aprendizagem.  
2. Relação professor-aluno.  
3. Os métodos de ensino.  
4. Processo didático pedagógico: planejamento – organização – execução e avaliação da aula.  
5. As teorias em Educação: Piaget/Vygotsky e Wallon.  
6. Instrumentos de Planejamento das Ações Educativas: Projeto Educativo / Proposta Pedagógica / Plano Escolar / 
Plano de Ensino.  
7. O trabalho coletivo como princípio educativo.  
8. Inclusão Escolar.  
8. Eixos Norteadores da Política Educacional.  
9. A autonomia e a participação como finalidade da educação – a gestão democrática na escola. 
10. A organização e o funcionamento das escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental.  
11. O lúdico na educação: a questão da afetividade, do jogo e da brincadeira.  
12. Organização curricular interdisciplinar.  
13. Legislação e Documentos: LDB / Estatuto da Criança e do Adolescente / Constituição da República Federativa do 
Brasil/ Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil / Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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PSICÓLOGO 
1. Psicologia Organizacional: conceito; histórico; cultura e clima organizacional; áreas de atuação; função do psicólogo 
nas organizações; saúde mental no trabalho. 
2. Aprendizagem, emoções e afetos na organização do trabalho: processos de aprendizagem e socialização 
organizacional; processos emocionais e afetivos constituintes do vínculo com as organizações e sua cultura. 
3. Psicologia Social: conceito; objeto de estudo; psicologia social crítica; processos de interação social. 
4. Psicologia da Saúde: processo saúde-doença; conceitos de saúde; conceito de higiene mental e psico-higiene; 
medidas de promoção e prevenção em saúde; função do psicólogo na área de saúde. 
5. Psicopatologia: concepção de normal e patológico; desenvolvimento da concepção de doença mental; diagnóstico das 
perturbações mentais; papel do psicólogo na equipe multidisciplinar. 
6. Direitos Humanos e Cidadania: os novos cenários em direitos humanos e cidadania; temas atuais em direitos 
humanos no Pará e na Amazônia; 
7. Teorias e Técnicas do Processo Grupal: conceitos principais em análise institucional; contribuições das teorias 
sistêmicas ao trabalho grupal; análise dos processos intergrupais; técnicas de dinâmicas de grupo. 
8. Avaliação Psicológica: conceito, princípios éticos na avaliação psicológica; tipos de avaliação psicológica; documentos 
psicológicos (declaração, atestado, parecer, laudo e relatório). 
9. Gestão de Pessoas: recrutamento; treinamento, avaliação de desempenho e desenvolvimento de pessoas. 
10. Psicodiagnóstico: definição; histórico; etapas do processo diagnóstico; diagnóstico e prognóstico; aspectos éticos 
implicados no diagnóstico. 
11. Teorias e Técnicas Psicoterápicas: principais teorias da personalidade; psicanálise, comportamental, gestalt, 
abordagem centrada na pessoa. 
12. Código de Ética: atribuições e código de ética do psicólogo organizacional e do trabalho e do psicólogo hospitalar. 
 
PSICOPEDAGOGO EDUCACIONAL INSTITUCIONAL  
1. Psicopedagogia: conceitos, fundamentos, objeto e caráter interdisciplinar; 
2. Fundamentação Teórica e a Formação do Psicopedagogo: A construção teórica da Psicopedagogia na produção de 

uma prática clínica; 
3. A construção do conhecimento: teorias psicogenéticas de estudo e âmbito de atuação da Psicopedagogia; 
4. Desenvolvimento da linguagem e aquisição da leitura e da escrita; Desenvolvimento emocional e afetivo e 

implicações na aprendizagem; Dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita; 
5. Ética do trabalho psicopedagógico; 
6. Características Básicas do Diagnóstico Psicopedagógico; 
7. Aprendizagem: dificuldades, problemas, distúrbios e fracasso escolar; 
8. O papel do psicopedagogo na clínica; 
9. Diagnóstico e intervenção em psicopedagogia; 
10. A psicologia do desenvolvimento intelectual e afetivo - Piaget e Vygotsky.  
 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 
1. Administração Geral: 1.1. Planejamento Estratégico e Operacional; 1.2. Processo e Modelos de Organização; 1.3. 
Liderança e Motivação; 1.4. Comunicação; 1.5. Controle; 1.6. Gestão de Projetos; 1.7. Ética e Responsabilidade 
Socioambiental. 
2. Administração de Recursos Humanos: 2.1. Recrutamento e seleção; 2.2. Desenho de Cargos e Avaliação de 
Desempenho; 2.3. Remuneração e Benefícios; 2.4. Treinamento e Desenvolvimento. 
3. Administração de Materiais: 3.1. Armazenagem e Controle de Estoque; 3.2. Movimentação de Materiais; 3.3. Gestão 
de Suprimentos; 3.4. Distribuição de Materiais. 
4. Administração Financeira: 4.1. Demonstrações Financeiras; 4.2. Fluxo de Caixa. 4.3. Planejamento Financeiro; 4.4. 
Classificação das Receitas e Despesas Públicas segundo finalidade, natureza e agentes; 4.5. Estágios das Despesas 
Públicas; 
5. Organização e Métodos: 5.1. Departamentalização; 5.2. Estruturas Organizacionais; 5.3. Análise Administrativa; 5.4. 
Processos Empresariais; 5.5. Ferramentas de Análise Organizacional: Fluxogramas, Formulários, Layout, QDT e 
Manuais de Organização. 
6. Administração de Marketing: 6.1. O composto de marketing; 6.2. Marketing Institucional; 6.3. Marketing e 
Responsabilidade Social. 6.4. Pesquisa de Marketing; 
7. Orçamento Público: 7.1. Conceitos e princípios orçamentários; 7.2. Orçamento tradicional; 7.3. Orçamento de base 
zero; 7.4. Orçamento e desempenho; 7.5. Orçamento – programa; 7.6. Avaliação da execução orçamentária; 7.7. 
Orçamento na Constituição de 1988; 7.8. Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
8. Princípios de economia em saúde: Análise de custo benefício; custo efetividade, custo utilidade e das conseqüências 
e efeitos na saúde. 
 
ANALISTA PROGRAMADOR DE SISTEMAS 
1. Conceitos Básicos de Computadores: hardware e software. Representação da informação. Códigos. Sistemas de 
Numeração. Modalidades de processamento “batch”, “offline”, “on line” e “real time”. Hardware. Componentes. 
Configuração. Placa-Mãe. Barramento. Onboard.Plug-and-play. Microprocessadores. Memória. Mídias e dispositivos 
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para armazenamento de dados. Interfaces de entrada/saída. Software básico, aplicativos e utilitários. Conceitos básicos 
de sistemas operacionais. Multiprogramação e multiprocessamento. “Time sharing”. Escalonamento de tarefas. 
Multitarefa. Gerenciamento de memória. Memória Virtual. Paginação. Segmentação. Operação de microcomputadores. 
Ambientes Windows XP/Vista/7 e Linux. Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio). Segurança de 
equipamentos e de sistemas de informática. Backup. Vírus. 
2. Algoritmos e Linguagens de Programação: Conceitos. Operadores. Variáveis. Constantes. Estruturas básicas de 
programação. Pseudocódigo. Portugol. Estruturas de Dados. Vetores e matrizes. Registros. Arquivos. Listas. Pilhas. 
Filas. Árvores. Implementação. Construção de algoritmos. Modularização. Subrotinas. Procedimentos. Funções. 
Recursividade. Passagem de parâmetros. Algoritmos de busca, pesquisa e ordenação. Merge. Alocação estática e 
dinâmica de memória. Aplicações com estruturas de dados. Programa. Interpretação. Compilação. Linkedição. Código-
fonte. Código-objeto. Java. PHP. Programação Orientada a Objetos. Ferramentas: NetBeans e Eclipse. 
3. Redes de Computadores, Internet e Web: Conceitos. Terminologia. WAN, LAN e MAN. Modem. Modulação. 
Arquitetura OSI/ISO. Arquitetura Cliente-Servidor. Tecnologias de redes locais. Topologias. Meios de Transmissão. 
Protocolos. Padrões Ethernet. Arquitetura TCP/IP. Telefonia IP. Máscaras de rede. FTP. Telnet. Correio Eletrônico. 
Segurança em redes e na Internet. HTML. JavaScript. PHP. ASP. JSP. AJAX. JQUERY. CSS. XML. Servidores Web: 
Apache, Tomcat, IIS (Internet Information Server). 
4. Estruturas de Arquivos e Bancos de Dados: Conceitos básicos. Características. Métodos de acesso. Alocação. 
Organização de diretórios. Proteção de arquivos. Modelo Relacional, dicionarização, restrições e normalizações. Formas 
Normais: 1a., 2a., 3a. e 4a. FN. Ferramentas. Abordagem Relacional. SQL. Interface Conectividade. Web. Acesso. 
Segurança. Análise, Modelagem, Projeto e Implementação. Conceitos. Características. Utilização. Banco de Dados 
Orientados a Objeto. Objetos. Classes. Variáveis de instância. Métodos. Mensagens. Encapsulamento. Herança. Banco 
de Dados em Aplicações Cliente/Servidor. Administração de Banco de Dados. Tuning (ajuste) de Banco de Dados. 
Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBD): arquitetura, integridade, concorrência, gerenciamento de 
transações. Backup/Restore de Banco de Dados. Replicação de Dados.  
5. Desenvolvimento, Análise, Projeto e Gerência de Sistemas: Conceitos. Características. Ciclo de Vida de Sistemas. 
Atividades de análise. Fases de Projeto. Estudo de Viabilidade Técnica de Projetos. Ferramentas. Análise Estruturada de 
Sistemas. Modelagem. Diagramas. Fluxo de Dados, processos, entidades, depósito de dados. Regras de consistência. 
Diagrama de Contexto. Diagrama de Fluxo de Dados (DFD). Diagrama de Entidades e Relacionamentos (DER). 
Diagrama de Transição de Dados. Modelos. Dicionário de Dados. Especificação de processos: português estruturado. 
Mini-especificações. Análise Essencial. Modelo Ambiental. Declaração de Objetivos. Interação com o usuário. Lista de 
Eventos. Tabela de Eventos e classificação. Modelo Comportamental.  DFD Preliminar. DFD Particionado. DER ou MER. 
Dicionário de Dados. Depósitos de Dados. Mini-especificações (Português estruturado, Árvores de Decisão, Tabelas 
Lógicas e Pseudocódigo). Modelo de Controle. Ciclo de Vida. DTE. Experimentação e Prototipação. Análise de Pontos 
de Função. Projeto, Análise Orientada a Objeto. Conceitos. Características. Modelagem. UML. Metodologias. 
Ferramentas. Projeto Estruturado de Sistemas. Uso de Ferramentas CASE. Projeto de Sistemas de Informação. 
Diagramas de estrutura modular, componentes e significado. Gerenciamento de Mudanças. Qualidade do Projeto: 
acoplamento e coesão. Modelagem conceitual da informação. Modelo conceitual de entidades e relacionamentos. 
Atributos: monovalorados, compostos, multivalorados e determinantes. Relacionamentos parciais e totais. Auto-
relacionamento, relacionamentos múltiplos e agregações. Particionamento do conjunto de entidades. Decomposição de 
relacionamentos. Engenharia e Qualidade de Software. Software – qualidades do produto e do processo, princípios 
básicos, projeto de software, especificação, requisitos, testes, técnicas informais de verificação e prova de programas; 
processo de produção de software: modelo em cascata e espiral; organização de processo; metodologias. Qualidade de 
Software (ISO e CMM). Execução de testes integrados de sistemas. Homologação de sistemas junto aos usuários. 
Arquitetura Cliente/Servidor. DataWarehouse. Conceitos básicos. Análise, Avaliação, Elaboração e Manutenção de 
documentação. Supervisão da documentação técnica de sistemas. Especificação da manutenção corretiva, evolutiva e 
legal, necessárias aos sistemas existentes. Planejamento Estratégico de Sistemas de Informações. Gerência de 
Projetos. Padrões de Projeto. Governança de Tecnologia da Informação. COBIT. ITIL. PMBOK.  
 
ARQUITETO 
Metodologia do projeto de arquitetura: pré-dimensionamento; técnicas de layout e racionalização de espaços edilícios; 
racionalização na interação entre elementos estruturais, instalações prediais e partido arquitetônico; relações entre 
partido e decisões formais e funcionamento da edificação. Técnicas e etapas de projeto de arquitetura: elementos 
componentes, implicações e aplicações de estudos preliminares, anteprojeto, projeto básico e projeto executivo. Noções 
de ergonomia e programação visual: projeto do mobiliário e elementos agregados da edificação, composição visual, 
rudimentos de projeto de programação visual para edificações. Projeto urbanístico: elementos de análise do 
parcelamento urbanístico; eficiência econômica do traçado urbanístico em planta; densidades, custo de urbanização e 
projeto urbanístico; interação entre desenho urbano, acessibilidade, mobilidade urbana, redes e sistemas de 
infraestrutura urbana. Noções de paisagismo: aplicações em projetos arquitetônicos e urbanísticos; criação de áreas de 
uso comum, aplicações de caráter ambiental. Conforto ambiental aplicado ao projeto de arquitetura e urbanismo: 
elementos básicos sobre insolação, ventilação, iluminação e acústica em ambientes edilícios e urbanos, com ênfase no 
perfil climatológico do Estado do Pará. Noções e elementos de preservação, conservação e restauração do patrimônio 
construído: posturas técnico-metodológicas de análise e intervenção e diagnóstico. Instalações prediais; redes de 
infraestrutura urbana; especificação e aplicação de materiais de construção e urbanização; noções de pré-



 

73 
 

dimensionamento estrutural. Acessibilidade universal em edificações e espaços urbanos. Noções de gerenciamento de 
obras e orçamento de obras civis. Conhecimentos gerais sobre a Lei de Licitações (Lei n.ª 8.666, de 21/06/1993 e 
acréscimos posteriores) e implicações sobre projetos e obras civis contratados pelo setor público. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
1. Fundamentação Teórico-Metodologica do Serviço Social e suas diferentes matrizes; 
2. Planejamento em Serviço Social; 
3. Pesquisa e a produção de conhecimento no Serviço Social; 
4. Instrumental Técnico-operativo do serviço Social; 
5. Ética em Serviço Social; 
6. Políticas Sociais e Direitos Sociais; 
7. Seguridade Social; Assistência, Saúde e Previdência Social; 
8. A questão do Idoso; 
9. O ECA e suas determinações para uma política de atenção à Criança e ao Adolescente; 
10. Espaço Público, Cidadania e Terceiro Setor; 
11. A LOAS; 
12. O Sistema Único de Saúde (SUS); 
13. Tratamento Fora do Domicilio (TFD); 
14. O estudo social em perícias, laudos e pareceres técnicos; 
15. Movimentos Sociais, Populares e Comunitário; 
16. O desenvolvimento de comunidade como estratégia de intervenção; 
17. Política Nacional para Integração de Pessoas Portadoras de Deficiência. 
 
BIOLOGO 
1. NOÇÕES GERAIS DE MORFOFISIOLOGIA HUMANA. Organização morfofuncional e fisiológica dos sistemas: 
digestório, urinário, circulatório e hematopoiético. Tecidos básicos: epitelial e conjuntivo: propriamente dito e 
especializado (digestório, urinário, circulatório e hematopoiético). 
2. BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR. Bases moleculares da constituição celular. Estrutura e função dos 
componentes celulares. Formação e armazenamento de energia. 
3. TOXICOLOGIA AMBIENTAL. Conceitos básico sobre contaminantes ambientais: definição, origens e tipos. Efeitos 
sobre plantas, animais e humanos. Biometabolismo: exposição, cinética, dinâmica e excreção. Toxicidade crônica: 
carcinogênese, teratogênese e mutagênese.  
4. TOXICOLOGIA OCUPACIONAL. Introdução: conceitos e monitorização. Estudo toxicológico dos gases e vapores 
(monóxido de carbono). Estudo toxicológico dos compostos metemoglobinizantes e dos compostos derivados do íon 
cianeto. Estudo toxicológico dos hidrocarbonetos aromáticos. Estudo toxicológico dos metais: chumbo e mercúrio, de 
importância para a região amazônica.  
5. BIOSSEGURANÇA. Boas práticas laboratoriais. Níveis de biossegurança. Equipamentos de proteção individual e 
coletiva. Mapas de risco. Segurança química e biológica. Gerenciamento de resíduos perigosos. Tratamento de 
Resíduos industriais e de serviços de saúde. 
6. BIOÉTICA. Origens, fundamentos e princípios. Comitês de ética em pesquisa com seres humanos. Bioética frente ao 
uso de células tronco e à transgenia. 
 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
1. Agricultura e pecuária. 
1.1. Fruticultura com ênfase na cultura local; 
1.2. Oleiricultura com ênfase em agricultura orgânica; 
1.3. Reflorestamento; 
1.4. Praças e jardins de regiões urbanas; 
1.5. Legislação agro-industrial; 
1.6. Apicultura;  
1.7. Gado leiteiro; 
1.8. Suinocultura; 
1.9. Piscicultura. 
2. Princípios básicos de agroecologia. 
2.1. Definição e conceito de agroecologia; 
2.2. Princípios de agroecologia; 
2.3. Transição agroecologia; 
2.4. Sustentabilidade; 
2.5. Plantas recuperadoras do solo; 
2.6. Sucessão vegetal; 
2.7. Ciclagem de nutrientes; 
2.8. Relação de Culturas; 
2.9. Sistemas agroflorestais. 
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3. Desenvolvimento rural. 
3.1. Desenvolvimento rural sustentável; 
3.2. Desenvolvimento local; 
3.3. Desenvolvimento econômico; 
3.4. Modernização agrícola; 
3.5. Revolução verde; 
3.6. Ecossistema e agroecossistema; 
3.7. Enfoque sistêmico; 
3.8. Participação popular; 
3.9. Políticas públicas. 
 
ENGENHEIRO AMBIENTAL 
1. Ecologia e poluição ambiental. 
2. Fundamentos do desenvolvimento sustentável 
3. Prevenção e controle da poluição ambiental. 
4. Qualidade do ar. 
5. Qualidade do solo. 
6. indicadores e padrões de qualidade ambiental. 
7. Monitoramento ambiental. 
8. Classificação dos corpos d’água e padrões de lançamento de efluentes. 
9. Balneabilidade em Águas Brasileiras. 
10. Meio ambiente na Constituição Federal de 1988.  
11. Política Nacional de Meio Ambiente 
12. Sistema Nacional de Meio Ambiente.  
13. Política Estadual de Meio Ambiente 
14. Política Nacional de Recursos Hídricos. 
15. Lei de Crimes Ambientais. 
16. Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 
17. Política Nacional de Educação Ambiental. 
18. Licenciamento Ambiental. 
19. Avaliação de Impactos Ambientais, Regulamentação e Aplicabilidade. 
20. Planejamento e gestão de recursos hídricos. 
21. Gestão integrada de Resíduos sólidos. 
22. Gestão e Auditoria Ambiental. 
23. Recuperação de áreas degradas. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
1. Conceitos Fundamentais de Projeto Arquitetônico e de Desenho Urbano;  
2. Fundamentos de Estruturas: tipos de cargas e apoios;esforços externos e internos em elementos estruturais;equilíbrio 
de estruturas isostáticas; tensões e deformações normais e tangenciais; 
3. Sistemas Estruturais para Edifícios: aspectos gerais relacionados ao projeto, análise e execução de sistemas em 
concreto, aço e madeira; 
4. Materiais e componentes de edificações: paredes e revestimentos; coberturas; instalações prediais elétricas, lógica, 
telefonia, ar-condicionado, hidráulicas e especiais; estruturas (concreto, metálica, madeira etc.); fundações; esquadrias, 
ferragens; impermeabilização;  
5. Orçamento de obras:identificação e quantificação de serviços; especificação e composição de custos, BDI e encargos 
sociais; 
6. Gerenciamento de obras: planejamento e controle físico-financeiro; projeto do canteiro de obras; controle de 
materiais;dimensionamento de equipamentos; fiscalização de obras;  
7. Instalações elétricas, telefonia e lógica; 
8. Instalações hidro sanitárias, de gás e de combate a incêndio; 
9. Saneamento Ambiental: sistemas de abastecimento de água e de esgoto sanitário; tratamento e disposição de 
resíduos sólidos; sistemas de drenagem urbana;  
10. Manutenção predial;  
11. Pavimentação, Topografia e Terraplenagem;  
12. Procedimentos licitatórios e de fiscalizações de contratos;  
13. Racionalização e industrialização da construção civil;  
14. Patologia de edificações: diagnóstico, recuperação e reforço; 
15. Segurança naconstrução civil;  
16. Geologia e geotécnica para engenheiros:sondagem, classificação e características dos solos, técnicas de contenção;  
17. Fundações; 
18. Engenharia Legal: legislação referente ao exercício profissional; responsabilidade civil e criminal em obras de 
engenharia; 
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19. Ética na engenharia; 
20. Engenharia de Avaliações: legislação e normas, laudos de avaliação. 
 
FISIOTERAPEUTA 
1. Conhecimentos técnicos profissionais inerentes à fisioterapia no contexto da saúde pública. 
2. Práticas e técnicas fisioterapêuticas. 
3. Ações preventivas, através de orientação e acompanhamento da população estudantil. 
4. Práticas fisioterapia voltadas à população idosa. 
5. Postura física no trabalho. 
6. Anatomia humana. 
7. Ação do fisioterapeuta nas atividades de saúde pública. 
8. Tratamento e acompanhamento a pessoas portadoras de deficiências, com orientações a professores e familiares. 
9. Orientação a educadores, objetivando a correção de desvios de postura física e anatômica de estudantes. 
10. Ações preventivas. 
11. Interpretação de sinais e medicação. 
12. Fisioterapia em traumatologia e ortopedia. 
13. Fisioterapia em cardio-pneumologia. 
14. Fisioterapia em neurologia. 
15. Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de 
servidores públicos municipais. 
 
FONOAUDIÓLOGO EDUCACIONAL 
1. Ética Profissional. 
2. Responsabilidades gerais do Fonoaudiólogo. 
3. Desenvolvimento humano:  
- Físico e motor; 
- Perceptual e cognitivo. 
4. Aquisição do desenvolvimento da linguagem. 
5. Distúrbios da Voz: 
- Gagueira; 
- Deficiência auditiva. 
6. Patologias da Linguagem: 
- Distúrbios de origem neurológica; 
- Distúrbios articulatórios; 
- Patologia dos órgãos da fala e da audição. 
7. Lingüística Fonética e Fonologia. 
8. Desenvolvimento do indivíduo excepcional: 
- Conceitos básicos 
9. Aspectos psico-sociais dos indivíduos considerados excepcionais. 
10. Avaliação audiológica completa. 
11. Linguagem Oral: 
- Desenvolvimento da linguagem oral; 
- Contribuições das principais teorias psicolingüísticas. 
12. Alterações na comunicação gráfica. 
13. A Fonoaudiologia e a Instituição Escolar. 
14. A Fonoaudiologia e o Serviço de Saúde Pública. 
15. Etapas do desenvolvimento Motor Global. 
16. A Fonoaudiologia em Saúde Ocupacional. 
17. Política de Saúde 
18. Princípios e diretrizes do SUS. 
 
PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS 
1. Processo de Ensino e de Aprendizagem e as Teorias de Aprendizagem.  
2. Relação professor-aluno.  
3. Os métodos de ensino.  
4. Processo didático pedagógico: planejamento – organização – execução e avaliação da aula.  
5. As teorias em Educação: Piaget/Vygotsky e Wallon.  
6. Instrumentos de Planejamento das Ações Educativas: Projeto Educativo / Proposta Pedagógica / Plano Escolar / 
Plano de Ensino.  
7. O trabalho coletivo como princípio educativo.  
8. Inclusão Escolar.  
8. Eixos Norteadores da Política Educacional.  
9. A autonomia e a participação como finalidade da educação – a gestão democrática na escola. 
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10. A organização e o funcionamento das escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental.  
11. O lúdico na educação: a questão da afetividade, do jogo e da brincadeira.  
12. Organização curricular interdisciplinar.  
13. Legislação e Documentos: LDB / Estatuto da Criança e do Adolescente / Constituição da República Federativa do 
Brasil/ Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil / Parâmetros Curriculares Nacionais. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
1. Atividades física/Movimento Humano: Performance (desempenho e condicionamento humano) 
2. Saúde e Qualidade de Vida 
3. Aspectos do desenvolvimento humano: Motor (cognitivo, afetivo e social) 
4. Cultura Corporal (jogos, lutas, danças, ginástica, esporte, recreação e lazer) 
5. Abordagens da Educação Física Escolar 
6. Tendências da Educação Física Escolar 
7. Educação Física e Sociedade 
8. Educação Física Inclusiva 
9. Atividades ritmicas e expressivas 
10. Educação Física no Processo Ensino-Aprendizagem 
11. A importância da Educação física 
12. Metodologia 
13. Anatomia Humana: Aspectos gerais do corpo humano 
14. Primeiros Socorros no Esporte 
15. Princípios básicos do treinamento Esportivo 
16. Perspectivas educacionais através do lúdico 
17. Seleção de conteúdos 
18. Regras e regulamentos 
 
PROFESSOR DE ENSINO DA ARTE 
1. Histórico do ensino da arte no Brasil. 
2. Fundamentos e Tendências pedagógicas e Metodologias do Ensino de Arte no Brasil. 
3. Parâmetros Curriculares Nacionais e o ensino de Arte: conteúdos, métodos e avaliação 
4. Linguagens artísticas (Artes Visuais, Teatro, Música e Dança): história da Arte: da Pré historia a arte contemporânea. 
Principais manifestações, características das tendências artísticas e seus representantes. 
5.   Elementos estruturais das linguagens artísticas e suas relações compositivas. 
6.   Aspectos da cultura popular brasileira e paraense e as Manifestações Populares. 
 
PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS 
1. Compreensão de textos em língua inglesa: vocabulário e interpretação de texto. 
2. A estruturação da sequência superficial do texto: pronomes, numerais, artigos, sinônimos, dêiticos, tempos verbais, 
advérbios, locuções adverbiais, conjunções e preposições. 
3. Enunciados afirmativos, negativos e interrogativos. 
4. Fonologia da língua inglesa: pronúncia dos sufixos verbais (3ª pessoa do presente do indicativo, passado e particípio), 
pronúncia do sufixo flexional nominal (plural) e do caso genitivo. 
5. Morfologia da língua inglesa: prefixos, sufixos flexionais, sufixos derivacionais, sufixos homófonos, paradigmas 
flexionais (nome, verbo e adjetivo). 
6. Sintaxe da língua inglesa: padrões básicos da sentença, classificação funcional das formas linguísticas (sujeito, 
predicado, complemento do sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento do objeto, objeto da preposição, 
complemento nominal), vozes verbais (ativa e passiva), discurso indireto, perguntas tag.   
7. Ensino-aprendizagem da língua inglesa: Abordagem Comunicativa, Aprendizagem baseada em tarefas, Inglês para 
fins específicos (ESP). 
8. Autonomia e motivação na aprendizagem: estilos e estratégias de Aprendizagem. 
 
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Compreensão e interpretação de textos. 
2. Concepções de língua, linguagem e gramática. 
3. Modalidades oral e escrita da língua. 
4. Variação linguística, norma culta e prática pedagógica. 
5. Noções de texto, coerência e coesão. 
6. Gêneros discursivos e tipos textuais. 
7. Parâmetros Curriculares Nacionais: diretrizes metodológicas para o ensino de Português. 
8. Morfologia. 
9. Sintaxe. 
10. Semântica. 
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PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
1. A Geografia como ciência: correntes e concepções do pensamento geográfico. 
2. Os conceitos geográficos: espaço geográfico, paisagem, lugar, região, território e redes. 
3. A Geografia e a compreensão do cotidiano 
4. A representação cartográfica no ensino de Geografia. 
5. O ensino de Geografia e os Parametros Curriculares Nacionais (PCN’s) 
6. A reestruturação do espaço mundial: modos de produção, suas especificidades e repercussões na organização 
espacial 
7. Relação sociedade natureza: do meio natural ao meio técnico-científico-informacional. 
8. O espaço agrário mundial e brasileiro: dinâmica da produção, formas de apropriação e suas repercussões sócio-
espaciais. 
9. O espaço urbano industrial e a dinâmica sócio espacial mundial e brasileiro. 
10. A apropriação da natureza pelas sociedades contemporâneas e as implicações na produção do espaço geográfico. 
11. A globalização e a Nova Ordem do espaço geográfico mundial. 
12. Os blocos internacionais de poder e as suas áreas de influência.A crise da zona do Euro. 
13. O papel da China no atual contexto econômico asiático e mundial. 
14. O Brasil como potência regional e sua contextualização no atual panorama econômico mundial. 
15. O espaço brasileiro: organização e reorganização histórica do território nacional. 
16. Aspectos naturais do território brasileiro: aproveitamento econômico e impactos ambientais. 
17. A dinâmica demográfica brasileira. 
18. O espaço agrário brasileiro e as lutas pela posse da terra. Recentes mudanças fundiárias  
19. Industrialização, urbanização e a (re) organização do espaço brasileiro. 
20. A configuração das regiões geoeconômicas: Amazônia, Nordeste e Centro Sul; integração e (re)organização dos 
espaços regionais. 
21. O espaço paraense: a recente configuração geográfica; pós década de 1960. 
 
PROFESSOR DE HISTÓRIA 
1. O tempo histórico 
2. História, cultura e trabalho: Carlo Ginzburg, Robert Darnton e Edward Thompson. 
3. Trabalho, cultura, mitologia e organização do Estado na antiguidade Clássica. 
4. A organização política, social e religiosa dos povos pré-históricos e pré-colombianos: os primeiros homens na África, 
os Inca, Maia e Asteca. 
5. As relações de poder na sociedade medieval da Europa ocidental: a Cavalaria, os clérigos e servos. 
6. O Absolutismo na Europa moderna e a organização do Império Ultramarino português e espanhol na América; 
7. As relações de trabalho, de poder e religiosas no Brasil colonial: a escravidão negra e indígena, o catolicismo e as 
devoções no Brasil colonial: as festas, os ritos e as irmandades católicas como espaços de luta e conflito étnico-
religiosos. 
8. A Amazônia colonial: formas de organização do trabalho indígena. 
9. As revoltas indígenas e resistência negra no Brasil: fugas e rebeliões nos séculos XVIII e XIX. 
10. A revolução industrial no século XVIII.  
11. Os processos revolucionários europeus e americanos: o nascimento das democracias modernas  
12. Os movimentos sociais e o processo de construção da nacionalidade: Inconfidência Mineira e Baiana. 
13. O I Império Brasileiro e o período regencial: as lutas de independência, a Cabanagem no Pará. 
14. O II Império Brasileiro: as questões nacionais de identidade e a Guerra do Paraguai no Brasil e na Amazônia: história 
e memória. 
15. As correntes imigratórias e o processo de formação do mercado assalariado no Brasil no final do século XIX e início 
do XX. 
16. Os abolicionismos e os republicanismos no Brasil. 
17. A vida e o trabalho no seringal da Amazônia brasileira no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. 
18. Cultura, civilização e modernização das grandes cidades: os processos urbanísticos na Amazônia e suas 
contradições na virada do século XIX para o XX. 
19. Os movimentos sociais na Primeira República: a Revolta da Vacina Canudos, Contestado. 
20. A ideia de civilização e o neocolonialismo na África e na Ásia: o cenário da Primeira Guerra Mundial. 
21. As redescobertas do Brasil: os movimentos modernistas e a busca das raízes nacionais entre 1920 e 1945. 
22. A Revolução de 30, o governo Vargas e as novas relações de trabalho. 
23. Nazismo, fascismo e integralismo: as formas de organização do Estado e da ação pública no período entre guerras. 
24. A II guerra mundial europeia: e a Batalha da Borracha, o Getulismo, o Baratismo no Pará. 
25. A cultura como instrumento disciplinarizador no governo Vargas e inauguração de uma releitura do nacionalismo, 
1930-1954. 
26. A Guerra Fria: as revoluções na China, em Cuba, Vietnã e Angola. 
27. Teorias desenvolvimentistas: o governo militar, a integração nacional e os grandes projetos na Amazônia. 
28. Os movimentos sociais e o processo de redemocratização política, da anistia e de mobilização social nos anos de 
1970 e 1980. 
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29. A cultura como campo de luta e interpretação social entre os anos 50e 90: a bossa nova, o tropicalismo, o cinema 
novo, o rock nacional e manifestações culturais contra a discriminação (mulheres e afro-descendentes). 
30. A desestruturação da política e economia no bloco socialista e a criação de uma nova ordem mundial: a globalização 
e a nova conjuntura social 
31. Os movimentos sociais contemporâneos no Brasil: as lutas pela terra, por moradias e pela preservação do meio 
ambiente. 
32. As representações da Amazônia no mundo contemporâneo: do estereótipo da natureza despovoada ao de um 
território patrimônio da humanidade. 
 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
1. Recursos metodológicos para a abordagem de conteúdos matemáticos: resolução de problemas, história da 
matemática e jogos matemáticos;  
2. Situações problema, envolvendo cálculo de área e volume de objetos geométricos com suas respectivas unidades de 
medida.  
3. Situações problema envolvendo relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. Lei dos Senos e Lei dos 
Cossenos.  
4. Operações com conjuntos: união, intersecção, diferença; propriedades; problemas. Conjuntos Numéricos: Naturais, 
Inteiros, Racionais, Irracionais e Reais. 
5. Situações problema envolvendo funções do 1º e do 2º graus, exponenciais e logarítmicas. 
6. Situações-problemas envolvendo equações e inequações do 1º e do 2º graus; 
7. Situações problema, envolvendo Progressões Aritméticas e Progressões Geométricas. 
8. Sistemas lineares de equações: Métodos diretos de resolução e representação geométrica da solução. 
9. O uso de matemática comercial e financeira em problemas vivenciados no ensino fundamental: razão, proporção, 
regra de três simples e composta, porcentagem e juros simples. 
10. Raciocínio lógico, compatível com o nível de professor de matemática. 
. 
PROFESSOR DE CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGIAS 
I – DIVERSIDADE DOS SERES VIVOS 
- Características gerais para classificação dos cinco reinos; 
- Importância ecológica: fungos, bactérias, algas e protozoários; 
- Prejuízo (doenças) saúde humana de alguns representantes dos reinos; 
II – ANIMAIS E VGETAIS 
- Classificação e características dos vertebrados e invertebrados; 
- Agrupamentos vegetais: principais características; 
- Bases da fisiologia vegetal: fotossíntese, respiração, transpiração e reprodução; 
- Importância econômica: animais e vegetais; 
III – CORPO HUMANO 
- Sistemas orgânicos integrados: nutrição e respiração, circulação e excreção; 
- Sistemas orgânicos de integração ao ambiente: sistemas nervoso, endócrino, reprodutor, ósseo, muscular e órgãos dos 
sentidos; 
IV - SAÚDE E SEXUALIDADE 
- Drogas lícitas e ilícitas: prejuízos orgânicos e sociais; 
- Doenças sexualmente transmissíveis; 
- Métodos contraceptivos, concepção, gravidez e parto; 
- Relações de gêneros: aspectos biológicos e sociais; 
- Prevenção de doenças: bem estar físico, psíquico e social; 
V - GENÉTICA E EVOLUÇÃO 
- Avanços e tecnologias: DNA recombinante, Transgênese, Células-tronco, Clonagem e Projeto Genoma; 
- Teorias de origem da vida e idéias evolucionistas; 
- Moderna Teoria da Evolução; 
VI - ECOLOGIA 
- Fatores bióticos e abióticos no ecossistema; 
- Cadeia alimentar – níveis tróficos; 
- Relações intra-específicas e inter-específicas; 
- Equilíbrio e desequilíbrio ambientais; 
- Biomas brasileiros; 
VII – FÍSICA E QUÍMICA (noções básicas) 
- Cinemática, estática e dinâmica; 
- Eletricidade e Magnetismo na natureza; 
- Fenômenos sonoros e luminosos; 
- Classificação dos elementos químicos; 
- Propriedades das substâncias; 
- A química na poluição: AR, ÁGUA e SOLO; 
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- Reações químicas: o poder das transformações; 
- Constituição e reciclagem do lixo. 
 
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 
1. A Natureza Transcedente da Pessoa Humana: 
- a sede de infinito; 
- duas realidades presentes: matéria e espírito; 
- necessidades materiais da pessoa; 
- as necessidades espirituais da pessoa. 
2. Elementos Constitutivos da Dignidade da Pessoa Humana: 
- a pessoa humana é um ser livre: a) o que é liberdade? b) liberdade de livre arbítrio é diferente; c) liberdade e 
responsabilidade sempre. 
- a pessoa humana é um ser inteligente: a) o potencial da inteligência; b) a função da razão; c) razão ou sentimento? 
- a pessoa humana é um ser volitivo: a) o que é vontade; b) os impulsos instintivos e a vontade; c) vontade entre 
liberdade e responsabilidade: valores. 
3. As diversas dimensões da Pessoa Humana: 
- a pessoa humana é um ser social; 
- a pessoa humana é um ser político; 
- a pessoa humana é um ser cultural; 
- a pessoa humana é um ser afetivo; 
- a pessoa humana é um ser espiritual (religioso); 
- a pessoa humana é um ser biológico. 
4. A pessoa humana e seus vários aspectos de relação: 
- relação consigo mesmo: verdade, sinceridade, harmonia; 
- relação com outro: respeito, justiça, solidariedade; 
- relação com a natureza: cuidado, zelo, responsabilidade; 
- relação com o transcedente: obediência, contemplação, louvor. 
5. A pessoa humana e suas circunstâncias: 
- a experiência do sofrimento; 
- a experiência da crise e da angústia; 
- o sentido da vida: o amor e a busca da felicidade 
 
TÉCNICO EDUCACIONAL 
1. Educação como direito social para todos. 
2. A função social da escola e a escola como local de trabalho. 
3. Fundamentos históricos, filosóficos e sociológicos da Educação Básica brasileira. 
4. Educação e fundamentos bio-psíquico-social do desenvolvimento humano. 
5. Política e Organização da Educação Básica no Brasil a partir da LDB – Lei 9394/96 e suas atualizações. 
6. Gestão Curricular da Educação Básica: Teorias, Métodos e Processos de inovações. 
7. Organização e Política de Financiamento da Educação Básica no Brasil. 
8. Currículo Escolar e Cultura: tendências atuais.  
9. Conhecimento e Interdisciplinaridade.  
10. A construção e o processo Coletivo de Planejamento, acompanhamento e  Avaliação do Projeto Político-Pedagógico 

da Escola. 
 
SECRETÁRIO ESCOLAR 
1. Técnicas de atendimento ao público. 
2. Organização de arquivo e escrituração escolar. 
3. Redação Oficial e Técnica. 
4.Legislação: Constituição Federal e Estadual; LDB, Parâmetros 
Curriculares Nacionais, Decreto 6094/07 FNDE/MEC; Resolução 47/07 
FNDE/MEC; Resolução 029 MEC FNDE; Lei 10.639/2003; Lei 10.172/01, Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente; Estatuto da Igualdade Racial 
5.Instrumentos de Apoio ao Planejamento da Educação Municipal: Plano Municipal de Educação; Plano de 
Desenvolvimento da Educação, Plano de Ações Articuladas; FUNDEB, PDE, PAR. 
6.Compromisso todos pela Educação. 
7.Regime de Colaboração entre os Entes Federados. 
8.Conselhos da Área Educacional: Conselho Nacional de Educação, 
Conselho Estadual de Educação, Conselho Municipal de Educação, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 
FUNDEB, Conselho da Alimentação Escolar, Conselhos Escolares, Conselho Tutelar. 
9.Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos; 
10. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 
11.  Avaliação educacional: dimensões, métodos e técnicas. 
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12. Bullyng. 
13. O sistema Nacional de Avaliação e Avaliação Nacional da Educação Básica, Provinha Brasil. 
 
 
 

 
 
 


