ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO

ANEXO VIII - Conteúdo Programático
a) Conhecimentos de Língua Portuguesa:
NÍVEL
CONTEÚDO
Língua Portuguesa: Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de
Nível 4ª Série Frases; Ortografia; Divisão Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases:Completa
Interrogativa - Exclamativa - Afirmativa - Negativa; Classes de Palavras; Comparação de
palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação;
Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos
Língua Portuguesa: Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das Palavras;
Ensino
Classificação e Flexão das Palavras; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo,
Fundamental adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo;
Completo
Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência
Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos
Essenciais da Oração (Sujeito e Predicado); Análise e Interpretação de Textos.
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto(s). Ortografia oficial.
Ensino
Acentuação gráfica. Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação. Emprego de
Médio
tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Emprego da
Completo
crase. Pontuação. Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral,
2º Grau
pronome, verbo. Sintaxe. Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da
passiva e complemento nominal. Redação Oficial: formas de tratamento, tipos de
discursos, correspondência oficial.
Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas –
Ensino
Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica.
Superior
ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas.
Completo e ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os
Incompleto acentos – Aspectos genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras
3º Grau
especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – Acentos
diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos –
Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos –
Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras.
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos
Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência –
Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de
Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase
– Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: Descrição – Narração –
Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual.
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.
Para todas as funções:
b)
Conhecimentos Gerais:
História e
Geografia
do
município
(disponível
no
site
http://www.rionegrinho.sc.gov.br/?pagina=historia); Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e
Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais –
Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada,
televisiva e internet; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.
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c) Conhecimentos Específicos para cada função
Funções
CONTEÚDO
Auxiliar de Serv.
Noções básicas de conservação e manutenção. Noções básicas de higiene e limpeza.
Gerais II
Cuidados elementares com o patrimônio. Utilização de materiais e equipamentos de
limpeza. Lavar e passar roupas: equipamentos, utensílios, materiais. Serviços de copa e
cozinha. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Habilidades manuais no
desempenho das tarefas: seqüência correta das operações; uso correto de ferramentas,
utensílios e equipamentos; manutenção e conservação de ferramentas, utensílios e
equipamentos; dosagem dos produtos para limpeza; uniformidade da limpeza e da roupa
passada e lavada; dosagem de ingredientes. Noções básicas de segurança e higiene do
trabalho inerente às atividades a serem desenvolvidas. Relacionamento humano no
trabalho. Importância da disciplina no trabalho. Noções básicas de Qualidade e
Produtividade. Conhecimentos básicos inerentes as atividades da função.
Os alimentos; Noções de higiene; Proteção dos alimentos; Cuidados pessoais no
Merendeira
trabalho; Segurança no trabalho; Da merenda escolar; Direitos e Deveres do Funcionário
Público Municipal; Preparação dos alimentos; O gás de cozinha; Utilização e manuseio
dos eletrodomésticos; Segredos da cozinha; Elaboração dos
pratos; Tipos de serviços dos alimentos elaborados; Estocagem dos alimentos; Controle
de estoque; Reaproveitamento de alimentos; Conservação e validade dos alimentos;
Noções de nutrição. Conhecimentos básicos inerentes as atividades da função.
Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Deveres e
proibições. Infrações, crimes e penalidades. Direção defensiva; Primeiros Socorros;
Motorista
Prevenção de acidentes; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania. Noções gerais de mecânica,
(Transporte
elétrica e hidráulica; Conhecimentos básicos de máquinas leves e pesadas motorizadas e não
Escolar)
motorizadas: Condução de veículos da espécie; Manobras; Conhecimentos sobre os
instrumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e operação veicular.
Registro e licenciamento de veículos. Noções básicas de higiene e organização de trabalho.
Relações humanas no trabalho. Normas e cuidados com o transporte de crianças, idosos e
doentes. Conhecimentos básicos inerentes as atividades da função.
Tipos de atendimentos oferecidos no ensino regular. Avaliação em educação especial.
Monitor de
noções de higiene, cuidados pessoais no trabalho; segurança no trabalho; direitos e
Serviços
deveres do funcionário publico municipal; Noções de saúde pública. Noções de saúde e
Educacionais
doenças infecto-contagiosas. Relacionamento humano no trabalho. Importância da
disciplina no trabalho. Projeto político-pedagógico da escola; avaliação; lei de diretrizes e
bases da educação Nacional. Conhecimentos básicos inerentes as atividades da função.
Assessor de
Educação especial no Brasil: processo inclusivo, política da educação inclusiva.
Docência
Conceito/classificação dos tipos de deficiência. Tipos de NEE (Necessidades Educativas
Especiais). Tipos de atendimentos oferecidos no ensino regular. Avaliação em educação
Assessor de
especial. Os alimentos; noções de higiene, proteção dos alimentos, cuidados pessoais no
Docência
trabalho; segurança no trabalho; da merenda escolar; direitos e deveres do funcionário
(Serro Azul)
publico municipal; preparação dos alimentos. Noções de saúde pública. Higiene da
alimentação, da habitação, das eliminações corporais, do vestuário, mental.
Assessor de
Relacionamento humano no trabalho. Importância da disciplina no trabalho. Projeto
Docência
político-pedagógico da escola; avaliação; lei de diretrizes e bases da educação Nacional.
(Volta Grande)
Conhecimentos básicos inerentes as atividades da função.
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Secretário
Educacional
Secretário
Educacional
(Serro Azul)
Secretário
Educacional
(Volta Grande)

Especialista em
Educação
Especialista em
Educação (Serro
Azul)
Especialista em
Educação (Volta
Grande)
Monitor de
Laboratório de
Informática
Monitor de
Laboratório de
Informática
(Serro Azul/Volta
Grande)

Manter-se atualizado com a legislação de ensino em vigor. Princípios de gerência:
conceito e funções. Organização do trabalho: o ambiente e sua organização; rotinas de
trabalho; organização e utilização do material de escritório; de consumo e permanente. O
arquivo: conceito, tipos de arquivo, acessórios para arquivamento de papéis e fichas,
sistemas de arquivamento, técnicas de arquivamento. A correspondência: conceito, tipos,
estrutura da redação, abreviaturas mais usadas, a datilografia. O protocolo: recepção,
classificação, registro e distribuição. A documentação: conceito e importância, processos,
tramitação. Relacionamento Interpessoal: Sigilo e ética profissional. Relacionamento
Interpessoal: a importância do auto-conhecimento, diferenças individuais, temperamento,
caráter, personalidade, superação de conflitos no relacionamento, capacidade de
empatia. Comunicação: emissor e receptor, canais de comunicação, mensagens,
códigos, interpretações, ruídos na comunicação. Noções de Informática: Hardware e
Software. Sistemas operacionais Windows e Linux. Pacotes de escritório: Microsoft Office
(Processador de Textos Word, Planilha Excel, Editor de Apresentações PowerPoint e
Gerenciador de E-mail Outlook.). Ferramentas e aplicações de informática. Conceitos de
Internet, Intranet e Correio Eletrônico. Procedimento para realização de cópia de
segurança (backup). Conhecimentos básicos inerentes as atividades da função.
SISTEMA ESCOLAR: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei do Sistema
Estadual de Ensino de Santa Catarina. Diretrizes, Estatuto do Magistério Público
Municipal e Plano de Cargos e Salários da rede municipal. DIRETRIZES
CURRICULARES: Parâmetros Curriculares Nacionais, Referenciais Curriculares Mínimos
para a Educação Infantil, Proposta Curricular de Santa Catarina. PROJETO
PEDAGÓGICO: Tendências pedagógicas da educação brasileira atual, Plano Nacional de
Educação, Legislação estadual pertinente a avaliação de rendimento escolar.
APRENDIZAGEM E ENSINO: Teorias de aprendizagem, problemas de aprendizagem,
métodos de ensino, função social e política do professor da educação básica.
Conhecimentos básicos inerentes as atividades da função.
Noções de microinformática: Hardware e software. Componentes do microcomputador e
seu funcionamento. Sistema operacional windows, e Linux. Noções de rede de
computadores. Uso de tecnologias de informação e comunicação (TIC) numa perspectiva
de inclusão social e digital, buscando integrar conteúdos (inter-multi-trans) disciplinares.
Utilização de softwares educacionais; conceitos básicos em educação eletrônica,
sistemas operacionais proprietários e de códigofonte aberto; conceitos em navegação na
Internet, editoração eletrônica e ambientes gráficos. Conhecimentos básicos inerentes as
atividades da função.
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Nutricionista

Professor I - Nível
2 - (Linguagem
Brasileira de
Sinais - Libras)
Professor I - nível
1 - (Linguagem
Brasileira de
Sinais - Libras)

Fundamentos da nutrição: conceitos e objetivos; importância da nutrição no processo de
desenvolvimento; nutrientes: definição, propriedades, funções, digestão, absorção,
metabolismo, fontes, transporte e excreção. Nutrição do ciclo vital: nutrição na gravidez e
lactação, nutrição de bebês; cuidado nutricional do recém nascido de baixo peso; nutrição
na infância e adolescência; nutrição no envelhecimento. Técnica dietética: alimentos:
conceitos, coleção, preparo, aquisição, conservação e custos; características físicas,
químicas e físico-quimicas dos alimentos preparados; planejamento, produção e
distribuição de refeições; avaliação. Administração de serviços de alimentação: estrutura
administrativa dos serviços; recursos humanos; áreas físicas: preparo, distribuição,
lactário e administração; equipamentos e instalações; direção dos serviços: comando e
supervisão do pessoal – seleção e treinamento; controle do serviço: técnico
administrativo, sanitário, econômico e financeiro; ética profissional. Avaliação profissional:
tipos: qualitativo e quantitativo, individual e familiar; avaliação da dieta de grupos em
período de risco: métodos qualitativos e semi-quantitativos; avaliação do estado
nutricional da comunidade: métodos, indicadores e dados demográficos, consumo de
alimentos e graus de desnutrição; avaliação de consumo e hábitos alimentares. Educação
nutricional: conceitos, objetivos e aspectos socioeconômicos culturais; antropologia social
e conduta alimentar, hábitos alimentares regionais: fundamentos, evolução e modificação;
programa de educação nutricional de trabalhadores e seus familiares. Dietoterapia:
modificação da dieta normal para atendimento ao enfermo; métodos especiais de
alimentação; cuidados nutricionais na doença; interação entre drogas e nutrientes;
doenças da cavidade oral, esôfago e estômago; cuidados nutricional nos distúrbios
intestinais, nas doenças hepáticas, sistema biliar e pâncreas exócrino; streress fisiológico:
traumatismo, sepse, queimaduras e cirurgia; métodos de suporte nutricional, cuidado
nutricional congestiva na doença renal, na doença neoplástica, na AIDS, na alergia e
intolerância alimentar, no distúrbio metabólico, na hipertensão. Higiene e segurança no
trabalho: evolução, história, conceituação e legislação de interesse do nutricionista;
normas legais e técnico-operacional de higiene e segurança no trabalho em refeitórios,
cozinha e demais locais de refeição nos órgãos municipais. Ética profissional. Saúde
pública: a saúde como direito do cidadão e dever do estado (CF-99); campos de atuação
de saúde pública; lei orgânica da saúde; sistema único de saúde - SUS; norma
operacional básica do SUS - NOB-96; norma operacional da assistência à saúde.
Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo.
Conhecimentos específicos da Libras; Legislação específica da Libras - Legislação de
Libras. LEI Nº. 10.436 de 24 de abril de 2002. DECRETO Nº. 5.626, DE 22/12/2005;
Abordagem educacional e cultural do surdo no mundo; A Educação do Indivíduo Surdo
no Brasil; Ética profissional do tradutor / intérprete da Libras; Compreensão da Língua
Brasileira de Sinais – Libras. Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função.
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Professor I - Nível
2 – Alfabetização
Professor I - nível
2 - Alfabetização
(Volta Grande)
Professor I - nível
2 - Alfabetização
(Serro Azul)
Professor I - nível
1 – Alfabetização
Professor I - Nível
1 - Alfabetização
(Volta Grande)
Professor I - nível
1 - Alfabetização
(Serro Azul)
Professor I -Nível 2Anos Iniciais
Professor I - Nível 2
- Anos Iniciais
(Volta Grande)
Professor I - Nível 2
- Anos Iniciais
(Serro Azul)
Professor I - Nível 1
- Anos Iniciais
Professor I - Nível 1
- Anos Iniciais
Volta Grande)

Papel e função do OE no cotidiano escolar. Orientação Educacional e gestão
democrática. Orientação Educacional e o processo de construção do conhecimento na
escola. Ação de OE no currículo. Orientação Profissional numa
proposta renovadora. Lei 9394/96. As teorias do conhecimento. Fracasso escolar e a
dificuldade de aprendizagem. Avaliação. Os programas escolares e as competências.
Ação Integrada dos especialistas. Orientador Pedagógico e a prática educativa.
Parâmetros Curriculares Nacionais. LDB 5692/71 e 9394/96. Escola Democrática. Teoria
Geral da Administração: bases históricas e abordagens (Clássica, Estruturalista,
Comportamental e Sistemática). Conceitos e Objetivos da Administração Escolar. Projeto
político pedagógico da escola. O papel do Diretor. Planejamento. Pedagogia dos
Projetos: uma jornada interdisciplinar rumo ao desenvolvimento das múltiplas
Inteligências. Fundamentos da Educação e Aspectos Legais da Política Educacional:
Filosofia e educação. Educação e sociedade. Tendências pedagógicas na prática escolar.
Postura política. Escola como instância mediadora da pedagogia. Filosofia do cotidiano
escolar. Sujeito da práxis pedagógica: Educador e educando. Elucidações conceituais e
procedimentos metodológicos. Didática: Elemento articulador entre Pedagogia e prática
docente. Escola nova. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo. Política de
Educação Inclusiva. Conceito/classificação dos tipos de deficiência. Tipos de NEE
(Necessidades Educativas Especiais). Tipos de atendimentos oferecidos no ensino
regular. Avaliação em Educação Especial. Conhecimentos básicos inerentes as
atividades da função.
Teoria da Orientação Educacional no Brasil: perspectiva-histórico-social-culturalpedagógico. Papel e função do OE no cotidiano escolar. Orientação Educacional e gestão
democrática. Orientação Educacional e o processo de construção do conhecimento na
escola. Ação de OE no currículo. Orientação Profissional numa proposta renovadora. Lei
9394/96. As teorias do conhecimento. Fracasso escolar e a dificuldade de aprendizagem.
Avaliação. Os programas escolares e as competências. Ação Integrada dos especialistas.
Orientador Pedagógico e a prática educativa. Parâmetros Curriculares Nacionais. LDB
5692/71 e 9394/96. Escola Democrática. Teoria Geral da Administração: bases históricas
e abordagens (Clássica, Estruturalista, Comportamental e Sistemática). Conceitos e
Objetivos da Administração Escolar. Projeto político pedagógico da escola. O papel do
Diretor. Planejamento. Pedagogia dos Projetos: uma jornada interdisciplinar rumo ao
desenvolvimento das múltiplas Inteligências. Fundamentos da Educação e Aspectos
Legais da Política Educacional: Filosofia e educação. Educação e sociedade. Tendências
pedagógicas na prática escolar. Postura política. Escola como instância mediadora da
pedagogia. Filosofia do cotidiano escolar. Sujeito da práxis pedagógica: Educador e
educando. Elucidações conceituais e procedimentos metodológicos. Didática: Elemento
articulador entre Pedagogia e prática docente. Escola nova. Educação Especial no Brasil:
Processo inclusivo. Política de Educação Inclusiva. Conceito/classificação dos tipos de
deficiência. Tipos de NEE (Necessidades Educativas Especiais). Tipos de atendimentos
oferecidos no ensino regular. Avaliação em Educação Especial. Conhecimentos básicos
inerentes as atividades da função.

Professor I - Nível 1
- Anos Iniciais
(Serro Azul)
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Professor I - Nível 2
Educação Infantil
Professor I - Nível 2
Educação Infantil
(Volta Grande)
Professor I - Nível 2
Educação Infantil
(Serro Azul)
Professor I - Nível 1
- Educação Infantil
(Volta Grande)
(Serro Azul)
Professor II - Nível
2 – Artes
Professor II - Nível
2 – Artes
(Volta Grande)
Professor II - Nível
2 – Artes
(Serro Azul)
Professor II - Nível
1 – Artes
Professor II - Nível
1 – Artes
Professor II - Nível
1 – Artes
(Volta Grande)
Professor II - Nível
1 – Artes
(Serro Azul)

Fundamentos da Educação: Correntes teóricas e metodológicas; relação
ensinoaprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; currículo; planejamento,
seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto políticopedagógico;
avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa
Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil:
Processo inclusivo. Política de Educação Inclusiva. Conceito/classificação dos tipos de
deficiência. Tipos de NEE (Necessidades Educativas Especiais). Tipos de atendimentos
oferecidos no ensino regular. Avaliação em Educação Especial. A Educação Física numa
Perspectiva
Histórico
Cultural.
Concepções
de
Aprendizagem,
Currículo,
Desenvolvimento e Conhecimento. Corporeidade/Movimento Humano. Conhecimentos
básicos inerentes as atividades da função.
Histórico do Ensino da Arte no Brasil. Folclore Nacional. Pressuposto filosófico metodológico do
ensino da Arte - Proposta Curricular do Estalo de Santa Catarina. Leitura, Produção,
Contextualização. Artes Visuais. Leitura e Representação das Formas e do Espaço .Leitura e
Representação de Imagens. História da Arte. Arte Catarinense, Arte Brasileira: Indígena, Barroco,
Rococó, Neoclássico, Moderna e Contemporânea. Ênfase na Arte Moderna e Contemporânea.
Estilos dentro da corrente estilística Naturalista: pré- história e impressionismo. Estilos dentro da
corrente estilística Idealista: Grego, renascimento e neoclássico. Estilos dentro da corrente
estilística Expressionista: helenismo, barroco, romântico e expressionismo. Música. Percepção
sonora. O som- procedência: natura1, cultural. Qualidades: duração, intensidade, altura, timbre.
Percepção musical. A música - os elementos: melodia, ritmo, harmonia. Tipos: vocal, instrumental,
mista. Gênero: erudito, popular, tradicionalista, sertanejo, folclórico. Formas musicais. Organologia.
Notação musical. História da música ocidental. A voz humana e classificação. O coral. As formas
vocais e os conjuntos vocais. Os instrumentos musicais. Orquestra sinfônica. Teatro. Jogo Teatral.
Improvisação. Personagens. Apreciação de Espetáculos Cênicos. Teatro Brasileiro. Os jesuítas e o
teatro didático. O Teatro de revista e o gênero cinematográfico. A modernização do teatro brasileiro:
O Teatro Brasileiro de Comedia (TBC). Os anos 60 e o Teatro de Contestação (Teatro de Arena,
Opinião e Oficina). O Teatro e o Gênero Televisivo. Teatro Universal. Teatro Grego. Gêneros
dramáticos (drama satírico, tragédia e comédia). Teatro Medieval. Teatro Renascentista: a Comédia
D'ell Arte, o Teatro Elizabetano (Shakespeare). Teatro Naturalista e primeiras oposições (Zola,
Ibren, Stanislasviski e Alfred Jarry). Século XX: o teatro político de Bertold Brecht; o teatro do
absurdo. Avaliação no ensino da Arte: linguagem visual, musical e cênica. Conhecimentos básicos
inerentes as atividades da função.
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Professor II - nível
2
- Ciências
Professor II - Nível
1 - Ciências

Professor II - Nível 2
- Educação Física
Professor II - Nível 2
- Educação Física
(Volta Grande)
Professor II - Nível 2
- Educação Física
(Serro Azul)

Fundamentos da Educação: Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino
aprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; currículo; planejamento,
seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto políticopedagógico;
avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa
Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil:
Processo inclusivo. Política de Educação Inclusiva. Conceito/classificação dos tipos de
deficiência. Tipos de NEE (Necessidades Educativas Especiais). Tipos de atendimentos
oferecidos no ensino regular. Avaliação em Educação Especial. O Ambiente: A natureza é
um todo integrado: a transferência da matéria e a energia no ecossistema; as relações
entre os seres; os ciclos biogeoquímicos; a reciclagem dos materiais e a sociedade de
consumo. A água no planeta Terra: características físicas e químicas; os problemas da
vida na água; a qualidade da água e a saúde; as fontes de poluição. O ar no planeta
Terra: composição; o papel na vida; características físicas; a qualidade do ar e a saúde;
as fontes de poluição. O solo e os seres vivos: características dos solos; a vida no solo e
no subsolo; os recursos minerais; a qualidade do solo e a saúde; as fontes de poluição. A
Vida na Terra: Teorias de evolução. A biodiversidade e suas causas. Os animais e sua
função no ecossistema. Os vegetais e sua reprodução. Monera, protista, fungo, líquen e
vírus. O Homem: Suas origens, aspectos gerais da evolução biológica e cultural.
Anatomia e fisiologia: a organização e o funcionamento dos sistemas; o homem percebe
seu ambiente.O homem e o ambiente: ação destrutiva; a preservação das culturas
primitivas; o futuro do homem. A saúde: doenças genéticas, carenciais e parasitárias;
métodos de combate às doenças. O Homem e a Tecnologia: A química: seus
fundamentos; os compostos; o papel da química na vida do homem. A física: seus
fundamentos; conceitos básicos de força, movimentos e transformações de energia; a
física na vida do homem moderno. Conhecimentos básicos inerentes as atividades da
função.
Fundamentos da Educação: Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino
aprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; currículo; planejamento,
seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político pedagógico;
avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa
Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil:
Processo inclusivo. Política de Educação Inclusiva. Conceito/classificação dos tipos de
deficiência. Tipos de NEE (Necessidades Educativas Especiais). Tipos de atendimentos
oferecidos no ensino regular. Avaliação em Educação Especial. A Educação Física numa
Perspectiva
Histórico
Cultural.
Concepções
de
Aprendizagem,
Currículo,
Desenvolvimento e Conhecimento. Corporeidade/Movimento Humano. Finalidades da
Educação Física Escolar, na Proposta Curricular de Santa Catarina na Educação Básica.
Educação Física Escolar e qualidade de vida. Educação Física Escolar, na perspectiva
interdisciplinar. A Coeducação na Educação Física Escolar. Seleção de Conteúdos e
Metodologias como meio Educacional, na perspectiva Histórico Cultural. Educação Física:
concepção e importância social; conhecimentos sobre o corpo: aspectos biológicos,
fisiológicos e históricos; desenvolvimento e aprendizagem motora; atividades e jogos
esportivos e culturais: fundamentos e processos pedagógicos; esportes, ginásticas, jogos,
lutas; prática da Educação Física para portadores de necessidades educacionais
especiais. Avaliação em Educação Física. Conhecimentos básicos inerentes as
atividades da função.
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Professor II - nível
2 – Geografia
Professor II - nível
1 – Geografia

Professor II - Nível
2 - História

Professor II - Nível
1 – História

Fundamentos da Educação: Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino
aprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; currículo; planejamento,
seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto políticopedagógico;
avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa
Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil:
Processo inclusivo. Política de Educação Inclusiva. Conceito/classificação dos tipos de
deficiência. Tipos de NEE (Necessidades Educativas Especiais). Tipos de atendimentos
oferecidos no ensino regular. Avaliação em Educação Especial. Epistemologia Da
Geografia: concepção, importância da ciência geográfica, objeto e objetivo da Geografia,
conceitos de espaço, lugar, paisagem, território e região, principais correntes geográficas.
Espaço Geográfico: orientação e representação, novas tecnologias e representação
espacial, cartografia automatizada. Organização Espacial do Mundo, Brasil e Santa
Catarina: capitalismo e divisão internacional do trabalho, urbanização, aspectos sócioeconômicos, culturais e religiosos da produção espacial. Questões Ambientais: energia e
meio ambiente, meio ambiente e desenvolvimento, degradação ambiental. Globalização:
multipolarização, regionalização, blocos econômicos. Geopolítica: conflitos atuais,
relações de poder. Conhecimentos básicos inerentes as atividades da função.
O homem e a sociedade: agente social, agente da história. Conceito de História. A história e o ofício
do historiador. Importância da história e o caráter globalizante do processo histórico: As fontes
históricas e o tempo histórico. As comunidades primitivas: Os caçadores e coletores; Os pastores e
agricultores; A natureza das comunidades primitivas. As comunidades antigas: O modo de produzir,
organizar-se e pensar dos incas e egípcios; O modo de produzir, organizar-se e pensar dos gregos
e romanos. A transição do escravismo para o feudalismo: A decadência do Império Romano do
Ocidente: a crise do escravismo; As penetrações bárbaras e a formação dos Impérios bárbaros
(germanos); O oriente bisantino e árabe: contribuições para a cultura ocidental. As novas relações
de trabalho na Europa ocidental e o feudalismo: Economia, sociedade e organização política; A
cultura medieval; A igreja; A transição do feudalismo para o capitalismo: A crise feudal; A
modernidade européia; O sistema colonial. A consolidação do capitalismo: O capitalismo: conceito e
característica; A luta política da burguesia européia; A revolução industrial; As lutas do proletariado
europeu; A conjuntura européia. A crise do sistema colonial. A expansão capitalista e a divisão
internacional do trabalho (século XIX e início do XX): A abertura de novos mercados separa o
capitalismo europeu ocidental - o imperialismo; A expansão territorial e a consolidação do
capitalismo norte-americano; A estruturação do estado na América Latina - o caudilhismo; O
império brasileiro, trabalho e economia brasileira no século XIX; A república brasileira (1889/1920).
O capitalismo financeiro e monopolista, as suas crises estruturais: o Neo-Imperialismo e a vida
socialista: A introdução ao mundo contemporâneo: quadro geral; A conjuntura européia do início do
século XX; A disputa e o enfrentamento entre o capitalismo e o socialismo; O Neo- Imperialismo e a
América Latina; O Neo-Imperialismo e a luta de libertação da Ásia e da África; O Brasil (1920/1960).
O capitalismo dependente, o subdesenvolvimento e as vias de superação: revolução e alinhamento
internacional: Processos revolucionários; Alinhamento; O Brasil de 1960 aos dias atuais; O mundo
contemporâneo - questões atuais. Conhecimentos básicos inerentes as atividades da função.
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Professor II - nível 2
- Letras (Português/
Inglês)
Professor I - Nível 1
- Português/ Inglês

Professor II - Nível
2 – Matemática

Professor II - Nível
1 – Matemática

Fundamentos da Educação: Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino
aprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; currículo; planejamento,
seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político pedagógico;
avaliação; Lei de diretrizes e bases da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa
Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Educação Especial no Brasil:
Processo inclusivo. Política de Educação Inclusiva. Conceito/classificação dos tipos de
deficiência. Tipos de NEE (Necessidades Educativas Especiais). Tipos de atendimentos
oferecidos no ensino regular. Avaliação em Educação Especial. Português: Aspectos
Gramaticais: Fonética: vogais e consoantes, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos
e sílabas. Morfologia: Classe das Palavras - substantivo, artigo, numeral, pronome, verbo,
advérbio, preposição, conjunção e interjeição; Estrutura das Palavras: radical, afixos e
desinências; Sintaxe: análise sintática. Frase. Oração. Período Simples e Composto.
Parágrafo. Noção de Coordenação e Subordinação. Termos Essenciais da Oração sujeito e predicado, Termos Integrantes da Oração: objeto direto, objeto indireto, agente
da passiva, complemento nominal, complemento verbal; Termos Acessórios da Oração:
adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo; Sintaxe de Concordância:
Concordância Nominal e Verbal; Sintaxe de Regência: regência nominal e verbal; Sintaxe
de Colocação: colocação dos termos da oração, colocação de pronomes; Ortografia;
Acentuação; Emprego da crase; Pontuação; Semântica: significação das palavras,
sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, denotação e conotação.
Interpretação de Textos. Literatura: Figuras de Estilos. Gêneros Literários. Escolas
Literárias Brasileiras: Literatura de Informação, Barroco, Arcadismo, Romantismo,
Realismo, Parnasianismo, Pré-Modernismo, Modernismo e Pós-modernismo. Didática:
Planejamento. Diferentes correntes pedagógicas e suas concepções de educação:
Pedagogia tradicional, Pedagogia tecnicista, Pedagogia do oprimido de Paulo Freire,
Pedagogia critico-social dos conteúdos.Principais formas de avaliação. Lei de Diretrizes e
Bases Nº 9394 / 96. Conhecimentos básicos inerentes as atividades da função.
Texto e Interpretação. Aspectos gramaticais: Pronomes - personal promouns, personal
object pronouns, reflexive pronouns, adjectives pronouns. Tempos verbais - simple
present tense, present continuos tense, simple past, past continuos, future and going to
future, future continuos, present perfect, present perfect continuos. Uso dos verbos
auxiliares - to be, to have, to can. Adjetivos. Advérbios. Preposições. Forma do
condicional - will/would. Conhecimentos básicos inerentes as atividades da função.
Fundamentos da Educação: Correntes teóricas e metodológicas; relação ensino-aprendizagem;
relação desenvolvimento e aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e organização de
conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; avaliação; Lei de diretrizes e bases da
educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais –
PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo. Política de Educação Inclusiva.
Conceito/classificação dos tipos de deficiência. Tipos de NEE (Necessidades Educativas
Especiais). Tipos de atendimentos oferecidos no ensino regular. Avaliação em Educação Especial.
Lógica: noções básicas. Conjuntos: Relações de pertinência e inclusão; Igualdade de conjuntos;
Partição de um conjunto; Operações; Complemento; Relações. Par ordenado. Produto cartesiano.
Relações binárias, relações de equivalência e de ordem; Representação gráfica. Conjuntos
numéricos. Os sistemas de numeração: a idéia de quantidade e seu registro. Números naturais,
inteiros, racionais e reais, conceito, operações e propriedades. Proporcionalidade. Regra de Três
Simples. Razões e proporções. Porcentagem e fatores de correção. Juros. Noções de estatística e
probabilidade. Funções: funções de 1º e 2º graus: definição, relação entre coeficientes e raízes,
resolução e discussão de equações, inequações e sistemas de 1º e 2º graus. Funções
trigonométricas: Relações fundamentais. Equações e inequações trigonométricas. Funções
exponenciais e logarítmicas. Análise gráfica; Progressões aritmética e geométrica. Geometria:
axiomática euclidiana. Medida e forma em geometria. Paralelismo e perpendicularismo de retas.
Ângulos. Triângulos e polígonos. Congruência e semelhança. Circunferência e círculo. Sólidos
geométricos: definições, propriedades. Poliedros. Prismas, pirâmides e sólidos de revolução.
Relações métricas. Perímetros, áreas e volume. Unidade de medidas de Sistema Internacional.
Estatística. Construção e interpretação de tabelas e gráficos. Análise combinatória. Princípio
multiplicativo, arranjo, combinação e permutação simples. Conhecimentos básicos inerentes as
atividades da função.
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Professor II – Nível
2 – Música

Professor II – Nível
1 - Música

Professor II- Nível
2 - Práticas
Alternativas (Banda)

Professor II - Nível
2 - Práticas
Alternativas (Dança)
Professor II - Nível
2 - Práticas
Alternativas (Dança/Corpo
Coreográfico Banda)

Noções de Ritmo: Pulsação. Métrica. Figuras de valor. Formulas rítmicas. Compasso
simples. Compasso composto. Sincopa e contratempo. Quiálteras. Ritmo inicial: tético,
atético e anacrúsico. Noções de Melodia: Intervalos melódicos. Frase musical. Tema.
Motivo. Desenho. Ponto culminante. Terminações melódicas. Prosódia. Melodia Tonal.
Melodia Atonal. Noções de Harmonia: Tonalidades maiores e menores. Graus de escala.
Intervalos harmônicos. Tríades maiores e menores. Ciclo das quintas. Elementos
Gráficos: Pentagrama. Linhas suplementares. Claves (sol, dó e fá). Sinais de dinâmica.
Fermata. Ligaduras. Ponto de aumento. Barra de compasso. Sinais de repetição.
Terminologia de andamento. Indicação metronômica. Acidentes. Noções de História da
Música: Características básicas dos movimentos Estético-musicais situando-os nos
seguintes períodos históricos: Medieval, Barroco, Clássico, Romântico, Moderno e
Nacionalismo Brasileiro. As tendências atuais da Música Popular Brasileira e as
características dos movimentos Bossa Nova e Tropicalismo.Teoria Musical. Teoria
básica. Aspectos rítmicos e melódicos. Tonalidade. Formação de Escalas Maiores e
Menores. Modos. Construção de Acordes. Tensões Harmônicas. Campo Harmônico.
Funções Harmônicas. Percepção Musical. Ditados rítmicos e melódicos. Identificação de
Acordes. Identificação de Escalas. Identificação de Intervalos. Identificação de Timbres.
Entoação de Intervalos. Leitura Rítmica. Leitura Melódica. Conhecimentos básicos
inerentes as atividades da função.
Noções de Ritmo: Pulsação. Métrica. Figuras de valor. Formulas rítmicas. Compasso
simples. Compasso composto. Sincopa e contratempo. Quiálteras. Ritmo inicial: tético,
atético e anacrúsico. Noções de Melodia: Intervalos melódicos. Frase musical. Tema.
Motivo. Desenho. Ponto culminante. Terminações melódicas. Prosódia. Melodia Tonal.
Melodia Atonal. Noções de Harmonia: Tonalidades maiores e menores. Graus de escala.
Intervalos harmônicos. Tríades maiores e menores. Ciclo das quintas. Elementos
Gráficos: Pentagrama. Linhas suplementares. Claves (sol, dó e fá). Sinais de dinâmica.
Fermata. Ligaduras. Ponto de aumento. Barra de compasso. Sinais de repetição.
Terminologia de andamento. Indicação metronômica. Acidentes. Noções de História da
Música: Características básicas dos movimentos Estético-musicais situando-os nos
seguintes períodos históricos: Medieval, Barroco, Clássico, Romântico, Moderno e
Nacionalismo Brasileiro. As tendências atuais da Música Popular Brasileira e as
características dos movimentos Bossa Nova e Tropicalismo.Teoria Musical. Teoria
básica. Aspectos rítmicos e melódicos. Tonalidade. Formação de Escalas Maiores e
Menores. Modos. Construção de Acordes. Tensões Harmônicas. Campo Harmônico.
Funções Harmônicas. Percepção Musical. Ditados rítmicos e melódicos. Identificação de
Acordes. Identificação de Escalas. Identificação de Intervalos. Identificação de Timbres.
Entoação de Intervalos. Leitura Rítmica. Leitura Melódica. Conhecimentos básicos
inerentes as atividades da função.
Os aspectos práticos, ritmica e dinâmica da dança. História da dança, dança folclórica,
dança moderna. Os diferentes estilos de dança. Significado da expressão corporal e
conhecimentos de espaço. Consciência corporal, relações corpo-espaçoobjeto, corpo e
tempo. Composição coreográfica, itens básicos para uma composição coreográfica de
qualidade. Organização de eventos, elaboração de projetos, planos de curso, aula e
treinamento. Conhecimentos básicos inerentes as atividades da função.
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Auxiliar de
Serviços
Gerais II
(Limpeza em
Postos de
Saúde)

Agente
De Combate as
Endemias

Agente
Comunitário
de Saúde
(todas as
unidades)

Atendente de
Consultório
Dentário – ACD
Atendente de
Consultório
Dentário (VG)
Auxiliar de
Enfermagem

Noções básicas de conservação e manutenção. Noções básicas de higiene e limpeza.
Cuidados elementares com o patrimônio. Utilização de materiais e equipamentos de
limpeza. Lavar e passar roupas: equipamentos, utensílios, materiais. Serviços de copa e
cozinha. Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Habilidades manuais no
desempenho das tarefas: seqüência correta das operações; uso correto de ferramentas,
utensílios e equipamentos; manutenção e conservação de ferramentas, utensílios e
equipamentos; dosagem dos produtos para limpeza; uniformidade da limpeza e da roupa
passada e lavada; dosagem de ingredientes. Noções básicas de segurança e higiene do
trabalho inerente às atividades a serem desenvolvidas. Relacionamento humano no
trabalho. Importância da disciplina no trabalho. Noções básicas de Qualidade e
Produtividade. Conhecimentos básicos inerentes as atividades da função.
Biologia e hábitos do vetor (Aedes Aegypti); Doença: definição, agente causador, sinais e
sintomas, modo de transmissão, períodos de incubação e transmissibilidade, diagnóstico
e tratamento; Visita Domiciliar: abordagem, envolvimento do morador, orientações;
conceitos utilizados ; atividades de Vigilância Entomológica: controle do vetor – pesquisa
em pontos estratégicos, pesquisa em imóveis especiais, pesquisa de armadilhas;
atividades em situação de transmissão (bloqueio de criadouros, bloqueio de nebulização,
organização das ações), avaliação de densidade larvária; Controle Mecânico: mutirão de
limpeza, arrastão de limpeza, uso de produtos alternativos; Controle Químico: grupos de
inseticidas utilizados, classificação toxicológica, cuidados básicos na aplicação, EPIs
(Equipamentos de Proteção Individual); Atividades Educativas: segurança no trabalho –
prevenção de acidentes.
Visitas Domiciliares; O trabalho do agente comunitário de saúde; Obesidade; Saúde da
mulher; Hipertensão; Diabetes Mellitus; Saúde Bucal; Doenças Sexualmente
Transmissíveis; Saúde e cuidados com os idosos; Alimentação; Doenças Infecciosas e
Parasitárias; Doenças Epidemiológicas; Saúde da Criança; Aleitamento Materno; Nutrição
Infantil; Vacinação; Educação em Saúde; Sistema Único de Saúde (SUS) – Organização
e Princípios; Diretrizes Operacionais para o exercício de atividade de Agente Comunitário
de Saúde (ACS); Sistema de Informação em Saúde - SIAB – Ficha A e B; Problemas de
saúde pública: causas, consequências, soluções. Etiologia, ciclo de transmissão,
prevenção e controle das seguintes doenças: raiva, dengue, malária, doença de chagas,
leptospirose, esquistossomose.
Educação e motivação em saúde bucal individual e coletiva; Promoção da saúde na
construção de sistemas de atenção à saúde bucal coletiva; Preparo e processamento dos
materiais dentários; Preparo e processamento dos instrumentais utilizados em
Odontologia; Atenção Primária à Saúde e a organização dos serviços primários de saúde
no PSF; Controle de infecção em Odontologia; Atribuições do Atendente de Consultório
Odontológico.
Noções de Anatomia e Fisiologia Humana; noções de saúde pública; administração de
medicamentos, verificação de pressão arterial, pulso, temperatura e respiração;
realização de curativos; noções de farmacologia; primeiros socorros; coleta e
armazenagem de amostras; noções de rotinas administrativas ambulatoriais (controles de
estoques de medicamentos, registro e controle de atestados médicos, etc.);
conhecimento de Primeiros Socorros; noções básicas de enfermagem e clínica cirúrgica,
ortopedia, urgências, saúde pública e pediatria. Vacinas. Higiene. Conhecimentos básicos
inerentes as atividades do cargo.
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Técnico em
Enfermagem
Técnico em
Enfermagem
ESF (Volta
Grande)

Farmacêutico

Terapeuta
Ocupacional

Médico -Clínico
Geral)
Médico – ESF

Noções Básicas de Anatomia e Fisiologia do Corpo Humano; Nutrição: Fatores que
Alteram o Apetite e a Digestão, Dietas Especiais, Alimentação por Gavagem,
Epidemiologia e Assistência de Enfermagem ao Paciente com Distúrbios dos Sistemas:
Gastrointestinal, Cardiovascular, Respiratório e Hematológico; Técnicas Básicas de
Enfermagem: TP, RPA, Peso, Altura, CA; 5. Administrações de Medicamentos (Vias,
Doses, Indicações e Contra Indicações), Curativos, Oxigenoterapia, Nebulização e Coleta
de Amostra para Exames Laboratoriais, Infecciosas: Aids, Sarampo, Tuberculose, Tétano,
Poliomielite, Difteria, Coqueluche e Cólera; Aspectos Éticos na Assistência de
Enfermagem. Políticas da Saúde Pública: Evolução histórica da saúde no Brasil, Sistema
Único de Saúde SUS (princípios, diretrizes, controle social e leis da saúde), normais
operacionais básicas da saúde, sistema de informação em saúde, modelos de
atendimento a saúde (MS),
organização das políticas de saúde nacional regional e municipal.
Legislação Farmacêutica e Ética Farmacêutica; Assistência Farmacêutica e Políticas de
Saúde: Sistema Único de Saúde (SUS), Farmacovigilância, Estudos de utilização de
medicamentos, políticas de medicamentos, farmacovigilância; Farmacologia e
Farmacoterapia: medicamentos que atuam nos vários sistemas e aparelhos, grupos de
medicamentos. Reações adversas, interações medicamentosas; Farmacotécnica:
Classificação dos medicamentos, formas farmacêuticas, vias de administração,
conservação, dispensação, acondicionamentode medicamentos, Preparo de soluções
estéreis e não estéreis; Farmácia Hospitalar: Conceito, objetivo e atribuições, seleção e
sistemas de distribuição de medicamentos, atenção farmacêutica, inserção da farmácia
nas ações do serviço de controle de infecção hospitalar; Analise e controle de qualidade
de medicamentos: bioequivalência, estabilidade, concentrações de soluções,
equivalentes e miliequivalentes.
A história da Terapia Ocupacional. A Terapia Ocupacional no Brasil. Os Modelos Teóricos
de atuação. Desenvolvimento infantil normal e patológico. Envelhecimento. Anamnese,
avaliação e recursos terapêuticos. Funções Musculares. Análise da atividade. A prática
da Terapia Ocupacional nos processos neurológicos, traumato-ortopédicos, e
reumatológicos. Tecnologias Assistivas: definição, prescrição e aplicação. Órteses:
conceito, prescrição, avaliação e confecção. Conhecimentos
básicos inerentes às atividades da função.
Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) endocardite bacteriana, pericardites,
miocardiopatias
(chagásica,
alcoólica,
inflamatória),
valvulopatias,
arritmias,
coronariopatias, febre reumática, pneumonias, tuberculose pulmonar, supurações
pulmonares, pneumotórax, derrames pleurais, tromboembolismo pulmonar, neoplasias
pulmonares, bronquite, asma, enfisema, insuficiência respiratória aguda, diabetes
mellitus, hipertireoidismo, hipotireoidismo, neoplasias da tireóide, insuficiência renal
aguda, insuficiência renal crônica, hipertensão arterial sistêmica, glomerulonefrites
agudas, síndrome nefrótica, marcadores imunológicos nas virais, cirrose hepática,
pancreatite aguda e crônica, doença ulcerosa péptica, icterícia, colecistite, colelitíase,
neoplasias mais freqüentes no trato digestivo, interpretação clínica do hemograma,
anemias, linfomas, leucemias, artrite reumatóide, lupus eritematoso sistêmico,
osteoartrose, gota, convulsões, comas, acidentes vasculares cerebrais. A consulta
médica. O uso e a interpretação de dados laboratoriais. Interpretação do hemograma.
Princípios de farmacoterapia. Reações adversas a drogas. Terapia antimicrobiana e
antiviral. Intoxicações comuns. Micoses superficiais mais comuns. Erisipela. Rinite,
sinusite, otite e amigdalite. Infecções respiratórias. Doenças bronco – pulmonares
obstrutivas. Hipertensão arterial sistêmica. Insuficiência coronariana. Insuficiência
cardíaca congestiva.Diabetes Mellitus. Infecção urinária. Poliartrites. Diarréias agudas e
crônicas. Anemias. Esofagite, Gastrite e Doença Ulcerosa Péptica. Hepatites.
Parasitoses. Lombociatalgias. Ansiedade e depressão. Doenças sexualmente
transmissíveis (DST). Leptospirose. Dengue. Emergência psiquiátricas. A consulta
pediátrica. Avaliação do recém-nascido normal. Avaliação do crescimento e
desenvolvimento infantil e seus distúrbios. Nutrição e distúrbios nutritivos. Imunizações.
Calendário vacinal da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. Desidratação e
terapia hidroeletrolitica. Afecções agudas do aparelho respiratório. Conhecimentos
básicos inerentes as atividades da função.
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Médico
Ginecologista/
obstetra

Médico
Pediatra

Médico
Ortopedista

Princípios de aconselhamento genético pré natal. Princípios de planejamento familiar.
Consulta, acompanhamento e assistência pré-natal. Noções de ultrasonografia em
obstetrícia. Sinais e sintomas comuns na gravidez. Aspectos psicológicos da gravidez.
Ciclo gravídico – puerperal. Nutrição na gravidez. Hiperêmese gravídica. Abortamento.
Gravidez ectópica. Neoplasia trofoblástica gestacional. Toxemia gravídica. Trabalho de
parto prematuro. Rotura prematura das membranas. Hidrâmnio. Avaliação da vitalidade
fetal e maturidade. Infecções e infestações na gravidez. Doença hemolítica perinatal.
Doença hipertensiva específica da gestação. Hemorragias no III trimestre. Sofrimento
fetal. Outras afecções clínicas durante a gravidez (anemia, asma, AIDS, diabetes,
tuberculose, infecções urinarias). Assistência ao parto. Técnicas e procedimentos de
cesariana. Analgesia. Primeiro atendimento e reanimação do recém-nascido. Óbito fetal.
Puerpério normal e patológico. Distúrbios da amamentação. Mortalidade materna. Drogas
na gravidez. Ciclo menstrual feminino e suas alterações. Amenorrérias. Climatério.
Lesões precursoras e carcinoma do colo uterino. Tumores benignos e malignos do útero.
Tumores benignos e malignos da mama. Tumores do ovário. Displasias e inflamações da
mama. Doenças inflamatórias da pelve. Distúrbios vulvares. Doenças sexualmente
transmissíveis. Conhecimentos básicos inerentes as
atividades do cargo.
Cuidados ao recém-nascido normal e condução da puericultura; Crescimento e
desenvolvimento; Aleitamento materno e alimentação complementar; Imunização;
Deficiência de ferro e anemias; Tratamento das afecções mais freqüentes na infância e
na adolescência (doença diarréica, doenças respiratórias, parasitoses, doenças infectocontagiosas, doenças dermatológicas). Icterícia neonatal. Infecções perinatais. Púrpuras,
tumores comuns na infância. Doenças de notificação compulsória. Infecções de vias
superiores. Infecções de vias aéreas inferiores. Asmabrônquica. Patologias alérgicas na
infância. Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-basico. Terapia de hidratação oral e
parenteral. Síndrome da má absorção aguda e crônica. Infecção urinária. Glomerulites e
hipertensão arterial. Osteoartrites. Infecções de partes moles. Antibioticoterapia. Doenças
parasitárias. Queimaduras. Intoxicações exógenas. Hepatites. Doenças do tecido
conjuntivo. Doenças exantemáticas. Mordeduras humanas e por animais. A criança
vitimizada. Patologias cirúrgicas comuns na infância. Síndromes nefrótica e nefrítica.
Septicemia e choque séptico. Diabetes melitus e cetoacidose diabética. Parada
cardiorrespiratória. Insuficiência cardíaca. Cardiopatias congênitas. Malformações
congênitas comuns. Convulsão.
Conceitos gerais de ortopedia e traumatologia. Diagnóstico e tratamento de lesões
traumáticas e patologia da coluna vertebral. Diagnóstico e tratamento de lesões
traumáticas e patologia do quadril. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e
patologia do joelho. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia do
tornozelo e pé. Diagnóstico e tratamento de tumores ósseos e sarcoma de partes moles.
Diagnóstico e tratamento de alongamento e reconstrução óssea.
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Odontólogo

Odontólogo
(Odontomóvel)

OdontólogoESF

Enfermeiro
Enfermeiro
(ESF Volta
Grande)

Dentística: Cárie; Flúor; Noções básicas de oclusão; Restaurações anteriores e
posteriores (cimentos, resinas e amálgamas); Isolamento absoluto na dentística
restauradora. Anestesiologia e Cirurgia Oral Menor: Anamnese, exame do paciente e
diagnóstico; Princípios básicos da anestesia e da cirurgia oral menor; Instrumental e
equipamentos; Esterilização; Técnicas de anestesia intra-bucal; Dor, causa e controle;
Complicações anestésicas e emergências; Técnicas exodônticas (complicações e pósoperatório); Infecção aguda da cavidade bucal (diagnóstico e tratamento). Radiologia
Odontológica: Radiologia preventiva, efeitos biológicos das radiações e proteção;
Técnicas radiográficas intra-bucais; Métodos de localização radiográfica; Anatomia,
lesões e anomalias dentária e do complexo maxilomandibular. Endodontia: Exame,
diagnóstico e plano de tratamento; Alterações da polpa dental; Alterações patológicas no
periápice; Tratamento conservador da polpa; Preparo do material e instrumental
necessário à prática endodôntica; Acesso; Instrumentação e obturação endodôntica;
Tratamento de emergência das inflamações agudas em endodontia e do trauma dental.
Periodontia: Anatomia do periodonto; Exame periodontal; Emergência periodontal –
tratamento; Prevenção e controle da doença periodontal (fase associada à placa);
Interrelação entre periodontia e odontologia restauradora e endodontia. Odontopediatria:
Prevenção de cárie e doença periodontal na infância; Estudo da dentição decídua e
mista; Anestesia; Preparo cavitário e restaurador dos dentes decíduos; Atendimento
emergencial – dor e trauma dos dentes anteriores. Farmacoterapia em Odontologia:
Conceitos básicos da farmacologia – aplicação na odontologia; Antibióticos, antiinflamatórios, analgésicos, tranqüilizantes e ansiolíticos mais usados na odontologia –
características, vias de administração, doses, mecanismo de ação, classificação e uso;
Anestésicos locais – efeitos farmacológicos, uso e suas complicações; Hemostáticos;
Anti-sépticos e desinfetantes; Farmacoterapia nas emergências – choque e desmaio;
Terapêutica medicamentosa em pacientes especiais (gravidez, cardiopatia, diabetes etc).
Semiologia e Patologia Bucal:Semiologia da boca – exame clínico, exames
complementares, diagnóstico; Alterações do desenvolvimento e do crescimento das
estruturas bucais e parabucais; Lesões da mucosa bucal – malignas e benignas; Doenças
com manifestações bucais – bacteriana, virais e micóticas; Processos proliferativos na
cavidade bucal; Cistos e tumores odontogênicos e não odontogênicos; Lesões ósseas e
fibro ósseas benignas; Doenças das glândulas salivares. Conhecimentos básicos
inerentes as atividades da função.
Ética e legislação em enfermagem: Princípios básicos de ética; Implicações éticas e
jurídicas no exercício profissional de enfermagem; Regulamentação do exercício
profissional; Código de ética dos profissionais de enfermagem. Epidemiologia e
bioestatística: Estatísticas de saúde; História natural das doenças e níveis de prevenção;
Vigilância epidemiológica. Epidemiologia das doenças transmissíveis: Características do
agente, hospedeiro e meio ambiente; Meios de transmissão, diagnóstico clínico e
laboratorial, tratamento, medidas de profilaxia e assistência de enfermagem;
Imunizações: cadeia de frio, composição das vacinas, efeitos adversos, recomendações
para sua aplicação, Programas de Imunização. Atenção à saúde da criança e do
adolescente, da mulher, do adulto e do idoso. Atenção à saúde bucal e mental.
Fundamentos de enfermagem. Processo de enfermagem. Prevenção e controle de
infecção hospitalar. Biossegurança. Assistência de enfermagem aos pacientes clínicos e
cirúrgicos. Atuação do enfermeiro em Centro Cirúrgico e Centro de Material e
Esterilização. Atuação do enfermeiro em Pronto-Socorro e em situações de emergência.
Assistência de enfermagem materno-infantil. Administração em enfermagem: Princípios
gerais da administração e funções administrativas: planejamento, organização, direção e
controle; Gestão de qualidade. Conhecimentos básicos inerentes as atividades da função.
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Fonoaudióloga

Monitora da Casa
Lar

Pedreiro
Arquiteto

Fonoaudiologia Escolar: distúrbios de aprendizagem (leitura e escrita, disgrafia,
disortografia, discalculia, orientação para escola e família); Fonoaudiologia em Neurologia
(Síndromes e Demências); Patologias de fala e linguagem (Deficiência Mental,
Encefalopatia Crônica não Progressiva, Afasia, Gagueira, Fissura Labiopalatina, Atraso
de fala e linguagem, Distúrbio Articulatório); Voz (avaliação, diagnóstico e tratamento das
Disfonias); Aleitamento Materno; Exames Audiológicos e Processamento Auditivo Central;
Prótese Auditiva (indicação e adaptação); Fonoaudiologia em Saúde Pública;
Desenvolvimento da criança normal e patológico (linguagem, motor e cognitivo);
Atualidades em Fonoaudiologia.
Atuação com crianças e adolescentes compreendidos na faixa etária de 0 a 18 anos,
provenientes de famílias em situação de conflito, negligência, abuso, omissão e violência,
junto a Casa Lar, devidamente encaminhados pelo Conselho Tutelar e Juizado da
Infância e Juventude. Outras ações e atividades definidas pelo Conselho Tutelar e
Juizado da Infância e da Juventude. Noções básicas de conservação e manutenção.
Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares com o patrimônio. Utilização
de materiais e equipamentos de limpeza. Conhecimentos básicos inerentes as atividades
da função. Os alimentos; noções de higiene, proteção dos alimentos, cuidados pessoais
no trabalho; segurança no trabalho; da merenda escolar; direitos e deveres do funcionário
publico municipal; preparação dos alimentos. Noções de saúde pública. Higiene da
alimentação, da habitação, das eliminações corporais do vestuário, mental.
Relacionamento humano no trabalho.
Conhecimentos das ferramentas; Conhecimentos da Função; Normas de segurança;
Conhecimentos do sistema de metragem linear; Cubicagem; Conhecimentos dos
materiais; Concretagem; Preparação de massas; Noções de assentamento de tijolos.
Arquitetura. Elementos do projeto arquitetônico. Definição do programa, de acordo com
aspectos funcionais da edificação e demandas de seus usuários. Dimensionamento e
fluxos da edificação. Implantação da edificação visando sua adequação à topografia e ao
conforto térmico e lumínico. Materiais e técnicas construtivas. Definição dos elementos
estruturais básicos. Sistemas construtivos convencionais e alternativos. Execução da
obra. Normas para instalação e locação da obra. Organização, controle e fiscalização das
diferentes etapas de execução da obra. Urbanismo e desenho urbano. Conceitos gerais.
Projeto urbano e paisagístico. Loteamentos. Hierarquia, traçado e dimensionamento de
vias. Relação do assentamento urbano com a topografia do local. Projetos de
urbanização de assentamentos informais (favelas). Dimensionamento e localização dos
equipamentos urbanos. Noções básicas sobre serviços urbanos. Mobiliário urbano.
Espaços públicos para recreação e lazer. Arborização urbana. Noções de legislação
municipal, estadual e federal de proteção ambiental. Representação do projeto
arquitetônico e urbanístico. Etapas do projeto arquitetônico e urbanístico. Normas básicas
de representação gráfica do projeto arquitetônico e urbanístico. Noções de CAD
(Computer Aided Drawing). Projetos complementares. Normas de representação dos
projetos de instalações prediais. Composição de custos dos serviços e orçamento global
da obra. Especificações gerais. Conhecimentos básicos inerentes as atividades do cargo.
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Assistente Social

Engenheiro Civil

Das Relações Famílias e Políticas Públicas; As transformações que vem atingindo o
modo de produção capitalista, com a construção de um novo padrão produtivo,
tecnológico e organizacional que intensifica a exploração do trabalho; Análise institucional
da prática dos Assistentes Sociais no campo psiquiátrico; Resgate histórico do processo
de afirmação do Serviço Social no âmbito da política previdenciária no Brasil; Análise da
Assistência Social no movimento da constituição dos direitos no Brasil; Reflexão sobre a
instrumentalidade no exercício profissional do Assistente Social como uma propriedade
ou um determinado modo de ser que a profissão adquire no interior das relações sociais,
no confronto entre as condições objetivas e subjetivas do exercício profissional; Análise
do significado da profissão à luz da dinâmica contemporânea do capital; Questões para o
trabalho e para a formação profissional do Assistente Social, dimensões complementares
na inserção da profissão na história contemporânea; O uso do instrumental técnico, com
enfoque na linguagem como instrumento privilegiado dos profissionais; O surgimento da
profissão, vinculando a sua história à emergência do Estado burguês na idade do
monopólio; Analise de como as políticas sociais voltadas para a 3ª idade, tão ausentes no
Brasil, são fundamentais para a autonomia e afirmação dessas pessoas; Compreensão
da política social numa perspectiva global; “Mediação” relacionado à dialética marxista,
especialmente dentro da tradição lukacsiana; O cotidiano da profissão através da análise
da prática dos Assistentes Sociais na atual conjuntura de aprofundamento do
neoliberalismo no Brasil; Conhecimentos sobre Legislação e Programas Sociais atuais.
Cálculo estrutural: Cálculo e dimensionamento de estruturas isostáticas e hiperestáticas.
Estruturas de concreto armado; dimensionamento e verificação da estabilidade de peças
de concreto armado sujeitas à flexão simples, cisalhamento e flexão composta. Estrutura
de madeira: dimensionamento de peças e de ligações. Resistência dos materiais: Esforço
normal. Lei de Hooke. Esforço cortante. Flexão e torção. Estados planos de tensão e de
deformação. Mecânica dos solos – Propriedades das partículas sólidas. Índices físicos.
Plasticidade e consistência. Estabilidade de muros e arrimo. Permeabilidade:
Compressibilidade, resistência ao cisalhamento, compactação. Distribuição das pressões,
empuxo da terra. Exploração do subsolo. Fundações superficiais. Fundações profundas.
Instalações hidrosanitárias, de eletricidade e de gás: projetos de instalação e
desenvolvimento, normas brasileiras, dimensionamento, caracterização e de
equipamentos; metodologia executiva e de manutenção. Materiais de construção:
Aglomerantes. Cimento e agregados. Preparos, utilização e controle tecnológico do
concreto. Tecnologia do concreto. A madeira como material de construção. Materiais
cerâmicos e vidros. Asfaltos e alcatrões. Argamassa. Produtos siderúrgicos. Tecnologia
de construções: Construção predial. Processos construtivos convencionais. Serviços
preliminares: Preparo do terreno; instalação do canteiro de obras e locação da obra.
Execução de escavações e fundações. Alvenaria e revestimentos de paredes e pisos.
Circulação vertical. Acabamentos: Esquadrias, pintura e limpeza. Pavimentação e
impermeabilização. Planejamento e controle de obras: Licitação. Edital. Projeto.
Especificações. Contratos. Planejamento: conceitos e fases. Análise do projeto.
Levantamento de quantidades. Plano de trabalho. Orçamentos. Custos unitários.
Cronogramas. Acompanhamento e controle de obras. Saneamento básico: Conceitos
básicos de saneamento. Abastecimento de água. Rede de esgoto e de drenagem pluvial.
Instalações prediais. Tratamento de água residuais. Oxigênio dissolvido. Demanda
biológica de oxigênio. Autodepuração dos cursos d’água. Conhecimentos básicos
inerentes as atividades do cargo.
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Professor-Violão
Professor-Piano
Professor-Bateria
Professor com
Formação
Incompleta
(Violão)
(Piano)
(Bateria)

Noções de Ritmo: Pulsação. Métrica. Figuras de valor. Formulas rítmicas. Compasso
simples. Compasso composto. Sincopa e contratempo. Quiálteras. Ritmo inicial: tético,
atético e anacrúsico. Noções de Melodia: Intervalos melódicos. Frase musical. Tema.
Motivo. Desenho. Ponto culminante. Terminações melódicas. Prosódia. Melodia Tonal.
Melodia Atonal. Noções de Harmonia: Tonalidades maiores e menores. Graus de escala.
Intervalos harmônicos. Tríades maiores e menores. Ciclo das quintas. Elementos
Gráficos: Pentagrama. Linhas suplementares. Claves (sol, dó e fá). Sinais de dinâmica.
Fermata. Ligaduras. Ponto de aumento. Barra de compasso. Sinais de repetição.
Terminologia de andamento. Indicação metronômica. Acidentes. Noções de História da
Música: Características básicas dos movimentos Estético-musicais situando-os nos
seguintes períodos históricos: Medieval, Barroco, Clássico, Romântico, Moderno e
Nacionalismo Brasileiro. As tendências atuais da Música Popular Brasileira e as
características dos movimentos Bossa Nova e Tropicalismo.Teoria Musical. Teoria
básica. Aspectos rítmicos e melódicos. Tonalidade. Formação de Escalas Maiores e
Menores. Modos. Construção de Acordes. Tensões Harmônicas. Campo Harmônico.
Funções Harmônicas. Percepção Musical. Ditados rítmicos e melódicos. Identificação de
Acordes. Identificação de Escalas. Identificação de Intervalos. Identificação de Timbres.
Entoação de Intervalos. Leitura Rítmica. Leitura Melódica. Conhecimentos básicos
inerentes as atividades da função.
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