PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO/MG
1ª Retificação do Edital de Concurso Público nº 01/2017

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTROS DE RESERVA
PARA CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO/MG
O Prefeito Municipal de Itambé do Mato Dentro/MG, no uso de suas atribuições legais, torna pública aos interessados a 1ª Retificação do
Edital de concurso público destinado ao provimento de vagas e cadastros de reserva para cargos de ensino fundamental anos iniciais,
fundamental, médio e superior para o quadro permanente de servidores da Prefeitura Municipal de Itambé do Mato Dentro/MG. As
alterações a que se refere esta retificação estão elencadas a seguir:
1.

O item 4.1 passa a vigorar com a seguinte redação:

“O concurso público destina-se ao provimento de vagas e cadastros de reserva para os cargos discriminados a seguir:”
QUADRO DE VAGAS

Reservadas

Total

Valor da
inscrição

30 horas
semanais

1

0

1

R$ 120,00

R$ 937,00

40 horas
semanais

4

0

4

R$ 70,00

Ensino fundamental completo

R$ 937,00

40 horas
semanais

1

0

1

R$ 70,00

Auxiliar de Farmácia

Ensino fundamental completo

R$ 937,00

40 horas
semanais

1

0

1

R$ 70,00

Auxiliar
Laboratório

Ensino fundamental completo

R$ 937,00

40 horas
semanais

1

0

1

R$ 70,00

R$ 2.888,92

30 horas
semanais

1

0

1

R$ 120,00

R$ 1.004,84

40 horas
semanais

1

0

1

R$ 70,00

R$ 2.888,92

30 horas
semanais

1

0

1

R$ 120,00

R$ 937,00

40 horas
semanais

1

0

1

R$ 70,00

R$ 2.888,92

30 horas
semanais

2

0

2

R$ 120,00

R$ 3.425,59

Plantão
12/36

2

0

2

R$ 120,00

R$ 1.553,30

25 horas
semanais

1

0

1

R$ 120,00

R$ 2.888,92

40 horas
semanais

1

0

1

R$ 120,00

Assistente Social
Auxiliar
Administração

de

Auxiliar
Biblioteca

de

de

Bioquímico

Carpinteiro
Cirurgião-Dentista
Coveiro
Enfermeiro
Enfermeiro
Plantonista

Especialista
Educação

Farmacêutico

em

Requisitos mínimos

Vencimento
inicial

Jornada de
trabalho

Ensino superior completo em
Serviço Social e registro no
conselho de classe

R$ 2.260,89

Ensino fundamental completo

Vagas
Ampla
concorrência

Cargo

Ensino superior completo em
Bioquímica, Biomedicina ou
Farmácia e registro no conselho
de classe
Ensino fundamental anos
iniciais
Ensino superior completo em
Odontologia e registro no
conselho de classe
Ensino fundamental anos
iniciais
Ensino superior completo em
Enfermagem e registro no
conselho de classe
Ensino superior completo em
Enfermagem e registro no
conselho de classe
Ensino superior completo com
licenciatura
plena
em
Pedagogia e habilitação para
supervisão pedagógica ou
Ensino Superior Completo na
modalidade Licenciatura Plena
acrescido de Pós-Graduação na
área de supervisão ou gestão
escolar
Ensino superior completo em
Farmácia e registro no conselho
de classe
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Fiscal de Vigilância
Sanitária

Ensino médio completo

R$ 937,00

40 horas
semanais

1

0

1

R$ 100,00

Fiscal
Vigilância
Epidemiológica

Ensino médio completo

R$ 937,00

40 horas
semanais

1

0

1

R$ 100,00

30 horas
semanais

1

0

1

R$ 120,00

20 horas
semanais

1

0

1

R$ 120,00

40 horas
semanais

1

0

1

R$ 120,00

20 horas
semanais

1

0

1

R$ 120,00

20 horas
semanais

1

0

1

R$ 120,00

40 horas
semanais

1

0

1

R$ 70,00

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico

Médico
Ginecologista

Médico Pediatra

Motoqueiro

Ensino superior completo em
Fisioterapia e registro no R$ 2.260,89
conselho de classe
Ensino superior completo em
Fonoaudiologia e registro no R$ 1.507,26
conselho de classe
Ensino superior completo em
Medicina e registro no conselho R$ 11.304,46
de classe
Ensino superior completo em
Medicina com título de
especialista em Ginecologia
emitido
pela
Federação
Brasileira das Associações de
Ginecologia e Obstetrícia/AMB R$ 5.652,23
ou certificado de residência
médica em Ginecologia emitido
pela Comissão Nacional de
Residência Médica/MEC e
registro no conselho de classe
Ensino superior completo em
Medicina com título de
especialista
em Pediatria
emitido
pela
Sociedade
Brasileira de Pediatria/AMB ou R$ 5.652,23
certificado
de
residência
médica em Pediatria emitido
pela Comissão Nacional de
Residência Médica/MEC e
registro no conselho de classe
Ensino fundamental completo e
R$ 937,00
Carteira
Nacional
de
Habilitação categoria A

Motorista
de
Veículos Leves –
CNH “B”

Ensino fundamental anos
iniciais e Carteira Nacional de
Habilitação categoria B.

R$ 1.067,64

40 horas
semanais

3

0

3

R$ 70,00

Motorista
de
Veículos Pesados –
CNH “D”

Ensino fundamental anos
iniciais, Carteira Nacional de
Habilitação categoria D.

R$ 1.193,25

40 horas
semanais

9

1

10

R$ 70,00

R$ 2.260,89

30 horas
semanais

1

0

1

R$ 120,00

R$ 1.199,24

25 horas
semanais

2

0

2

R$ 100,00

Nutricionista

PEB 1 – Professor
Educação
Básica
(Educação Infantil)

Ensino superior completo em
Nutrição e registro no conselho
de classe
Ensino médio completo na
modalidade magistério com
habilitação
na
educação
infantil e nos 5 (cinco) primeiros
anos do ensino fundamental
(art. 62 da LDB) ou ensino
superior
completo
com
licenciatura plena em Normal
Superior ou ensino superior
completo com licenciatura
plena em Pedagogia
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PEB 2 – Professor
Educação Básica (1º
ao 5º ano)

Psicólogo

R$ 1.199,24

25 horas
semanais

4

1

5

R$ 100,00

R$ 1.507,26

20 horas
semanais

1

0

1

R$ 120,00

Servente de Obras e
Serviços

Ensino
iniciais

fundamental

anos

R$ 937,00

40 horas
semanais

9

1

10

R$ 70,00

Servente Escolar

Ensino
iniciais

fundamental

anos

R$ 937,00

40 horas
semanais

2

0

2

R$ 70,00

R$ 1.067,64

40 horas
semanais

1

0

1

R$ 100,00

R$ 1.067,64

40 horas
semanais

4

0

4

R$ 100,00

R$ 1.067,64

40 horas
semanais

1

0

1

R$ 100,00

R$ 1.507,26

20 horas
semanais

1

0

1

R$ 120,00

Técnico
Administração

em

Técnico
Enfermagem

em

Técnico em Saúde
Bucal
Terapeuta
Ocupacional
2.

Ensino médio completo na
modalidade magistério com
habilitação
na
educação
infantil e nos 5 (cinco) primeiros
anos do ensino fundamental
(art. 62 da LDB) ou ensino
superior
completo
com
licenciatura plena em Normal
Superior ou ensino superior
completo com licenciatura
plena em Pedagogia
Ensino superior completo em
Psicologia e registro no
conselho de classe

Ensino médio completo
Ensino médio completo, curso
de Técnico em Enfermagem e
registro no conselho de classe
Ensino médio completo, curso
de Técnico em Saúde Bucal e
registro no conselho de classe
Ensino superior completo em
Terapia Ocupacional e registro
no conselho de classe

O item 6.1 passa a vigorar com a seguinte redação:

“O candidato inscrito pessoalmente no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que é regulamentado pelo
Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, ou que comprovar através de declaração que, em razão de limitação de ordem financeira, não
poderá arcar com o pagamento do valor da inscrição sem comprometer o sustento próprio e de sua família, poderá solicitar isen ção do
valor da inscrição.”
3.

O item 6.2 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Para solicitar isenção do valor da inscrição, o candidato deverá:
a) efetuar sua inscrição na forma e no prazo estabelecidos no item 5 deste Edital;
b) preencher, no período de 11h do dia 27 de setembro de 2017 a 11h do dia 3 de outubro de 2017, observado o horário oficial de Brasília/DF,
formulário eletrônico disponível no endereço eletrônico do Unilavras Concursos, www.unilavrasconcursos.com.br;
c) em caso de estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico -, informar o Número de Identificação
Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico, e o nome completo da mãe;
d) em caso de limitação de ordem financeira, emitir declaração de próprio punho, contendo seus dados pessoais e sua assinatura, informando
que não poderá arcar com o pagamento do valor da inscrição sem comprometer o sustento próprio e de sua família, e enviar via Correios,
por meio de SEDEX ou carta registrada com Aviso de Recebimento (AR), com despesas por conta do candidato, postado impreterivelmente
até o dia 3 de outubro de 2017, contendo externamente, na face frontal do envelope, os seguintes dados:”
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Unilavras Concursos
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Itambé do Mato Dentro /MG
Ref.: Solicitação de isenção
Número de Inscrição - Nome Completo do Candidato
Endereço: Rua Padre José Poggel, 506 - Centenário
CEP 37200-000
Lavras/MG

4.

O item 6.3 passa a vigorar com a seguinte redação:

“O candidato que requerer a isenção conforme item 6.2, alínea “c”, deverá informar, no ato da inscrição, seus dados pessoais em conformidade
com os que foram originalmente informados ao órgão de Assistência Social de seu Município, responsável pelo cadastramento de famílias no
CadÚnico, mesmo que atualmente estejam divergentes ou que tenham sido alterados nos últimos 60 (sessenta) dias, em virtude do decurso
de tempo para atualização do banco de dados do CadÚnico em âmbito nacional. Após o resultado da solicitação de isenção, o candidato
poderá efetuar a atualização dos seus dados cadastrais com o Unilavras Concursos conforme previsto no item 5.2.13 deste Edital.”
5.

O item 6.4 passa a vigorar com a seguinte redação:

“O Unilavras Concursos consultará o sistema CadÚnico com o objetivo de verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato
que requerer a isenção conforme item 6.2, alínea “c”.
6.

O item 6.11 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Não será concedida isenção do valor de inscrição ao candidato que:
a) deixar de efetuar o requerimento de inscrição pela Internet;
b) não cumprir o estabelecido no item 6.3;
c) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
d) fraudar e/ou falsificar documento;
e) no caso da alínea “c” do item 6.2, não informar o Número de Identificação Social (NIS) corretamente ou informá-lo nas situações inválido,
excluído, cadastro desatualizado, com renda fora do perfil, não cadastrado ou de outra pessoa;
f) apresentar condição financeira inconsistente com a solicitação de isenção, hipótese em que será encaminhada a declaração de que trata
a alínea “d” do item 6.2 para a autoridade policial competente.”
6.

O item 8.7.5 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.”
12. O item 9.2.56 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Excetua-se à regra contida no item 9.2.55 deste Edital o atendimento especial de que trata o item 8 deste Edital à candidata lactante ou ao
candidato portador de deficiência salvaguardado por laudo médico que indique e comprove a necessidade do tempo adicional condizente
com a deficiência.”
7.

O item 16.16 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Será permitido ao candidato protocolar pessoalmente no Unilavras Concursos – Rua Padre José Poggel, 506 - Centenário, CEP 37200-000,
Lavras/MG, no horário de 8h a 12h e de 13h30min a 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados, os documentos a serem enviados pelos
Correios e os recursos de que trata o item 11 deste Edital, até a data da homologação do resultado final do concurso público.”
8.

O Anexo II passa a vigorar com a seguinte redação:
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ANEXO II – QUADRO DE QUESTÕES

Número
de
Questões
10
5
10
10

Total de
Questões

Cargo

Área de Conhecimento

Assistente Social

Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Saúde Pública
Conhecimentos Específicos

Auxiliar de Administração

Língua Portuguesa
Matemática
Noções de Informática

10
10
5

25

Auxiliar de Biblioteca

Língua Portuguesa
Matemática
Noções de Informática

10
10
5

25

Auxiliar de Farmácia

Língua Portuguesa
Matemática
Saúde Pública

10
10
5

25

Auxiliar de Laboratório

Língua Portuguesa
Matemática
Saúde Pública

10
10
5

25

Bioquímico

Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Saúde Pública
Conhecimentos Específicos

10
5
10
10

35

Carpinteiro

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais

8
7
5

20

Cirurgião-Dentista

Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Saúde Pública
Conhecimentos Específicos

10
5
10
10

35

Coveiro

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais

8
7
5

20

Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Saúde Pública
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Saúde Pública
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Saúde Pública
Conhecimentos Específicos

10
5
10
10
10
5
10
10
10
10
5
10
10
5
10
10

Enfermeiro

Enfermeiro Plantonista

Especialista em Educação

Farmacêutico

35

35

35

35

35
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Língua Portuguesa
Matemática
Saúde Pública
Noções de Informática
Língua Portuguesa
Matemática
Saúde Pública
Noções de Informática
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Saúde Pública
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Saúde Pública
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Saúde Pública
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Saúde Pública
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Saúde Pública
Conhecimentos Específicos

8
8
7
7
8
8
7
7
10
5
10
10
10
5
10
10
10
5
10
10
10
5
10
10
10
5
10
10

Motoqueiro

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos

10
5
10

25

Motorista de Veículos Leves CNH “B”

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos

5
5
10

20

Motorista de Veículos Pesados CNH “D”

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos

5
5
10

20

Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Saúde Pública
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Saúde Pública
Conhecimentos Específicos

10
5
10
10
8
7
5
10
8
7
5
10
10
5
10
10

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais

8
7
5

Fiscal de Vigilância Sanitária

Fiscal Vigilância Epidemiológica

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico

Médico Ginecologista

Médico Pediatra

Nutricionista

PEB 1 – Professor Educação
Básica (Educação Infantil)
PEB 2 – Professor Educação
Básica (1º ao 5º ano)

Psicólogo

Servente de Obras e Serviços

30

30

35

35

35

35

35

35

30

30

35

20
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Servente Escolar

Técnico em Administração

Técnico em Enfermagem

Técnico em Saúde Bucal

Terapeuta Ocupacional

9.

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais

8
7
5

Língua Portuguesa
Matemática
Noções de Administração Pública
Noções de Informática
Língua Portuguesa
Matemática
Saúde Pública
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Matemática
Saúde Pública
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Saúde Pública
Conhecimentos Específicos

8
8
7
7
8
8
7
7
8
8
7
7
10
5
10
10

20

30

30

30

35

O Anexo III passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

ENSINO SUPERIOR
Cargos: Assistente Social, Bioquímico, Cirurgião-Dentista, Enfermeiro, Enfermeiro Plantonista, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo,
Médico, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional
LÍNGUA PORTUGUESA - Comum aos cargos
Ler, compreender e interpretar textos diversos de diferentes gêneros, redigidos em Língua Portuguesa. Identificar as diferentes partes de
um texto, de seus principais tópicos e de suas relações (estrutura argumentativa). Identificar o sentido global de um texto. Identificar
objetivos discursivos do texto (informar, argumentar, relatar, expor, orientar, promover humor, etc.). Identificar elementos que permitam
relacionar o texto lido a outro texto ou a outra parte do mesmo texto. Inferir o sentido de palavras e/ou expressões a partir do contexto.
Estabelecer relações de sentido entre os diversos segmentos do próprio texto e entre textos diferentes. Estabelecer articulação entre
informações textuais, inclusive as que dependem de pressuposições e inferências (semânticas, pragmáticas) autorizadas pelo texto, para
dar conta de ambiguidades, ironias e opiniões do autor. Reconhecer e analisar, em textos dados, as classes de palavras como mecanismos
de coesão e coerência textual. Reconhecer os recursos linguísticos que concorrem para o emprego da língua em diferentes funções, no
emprego dos pronomes, dos modos e tempos verbais e no uso das vozes verbais. Identificar variedades e adequação de linguagem.
Conhecimentos linguístico-textuais. Identificar e empregar recursos linguísticos próprios da língua escrita formal em gêneros diversos:
pontuação, ortografia, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal, estruturação de orações e
períodos. Reconhecer a significação de palavras e expressões.
CONHECIMENTOS GERAIS – Comum aos cargos
Cultura Geral. Política e economia, sociedade, costumes, artes, música, literatura, arquitetura, entretenimento, rádio e televisão, internet,
educação, saúde, esportes, desenvolvimento, tecnologia e meio ambiente, nos planos municipal, estadual, nacional e internacional.
SAÚDE PÚBLICA – Comum aos cargos
Política Nacional de Humanização (Humaniza SUS). Epidemiologia: bases conceituais, indicadores de saúde, vigilância epidemiológica,
transição demográfica e epidemiológica, doenças infecciosas e não infecciosas. Sistema Único de Saúde. Estratégia de Saúde da Família –
ESF: objetivos e atribuições dos profissionais. Ética: proteção à vida humana; saúde física e mental; AIDS e o direito, sigilo e preservação da
confidencialidade e privacidade do paciente; direitos do paciente. Macrobioética e preservação do meio ambiente sadio e ecologicamente
equilibrado; ética e pesquisa, cuidados com os resíduos dos serviços de saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Cargo: Assistente Social
A formação profissional do Assistente Social na sociedade brasileira. Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. Sistema Único de Assistência
Social - SUAS. Norma Operacional Básica – NOB-SUAS. Política Nacional de Assistência Social – PNAS. Constituição da República Federativa
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do Brasil de 1988. Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente. Legislações sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos – SCFV. Parâmetros para a atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência Social. Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Legislações sobre os Centros de Referência da Assistência Social – CRAS; Legislações sobre os Centros de Referência Especializados de
Assistência Social – CREAS. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE. Controle Social e Conselhos de Direito no Brasil.
Resolução CNAS n.º 39, de 9 de dezembro de 2010. Lei Orgânica da Saúde. Legislações sobre os Centros de Atenção Psicossocial - CAPS.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lei 11340/06. Parâmetros para a atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. Legislação
e Resoluções sobre o trabalho do/da Assistente Social.
Cargo: Bioquímico
Controle de qualidade em laboratórios de análises clínicas - princípios, controle interno e externo, soros controle, curva e fator de
calibração, padrões e espectrofotometria. Controle de variáveis pré-analíticas, analíticas e pós-analíticas. Bioquímica Clínica: Dosagens
bioquímicas no sangue, métodos automatizados. Avaliação Laboratorial do diabetes mellitus, da hipoglicemia, das dislipidemias, das
aminoacidopatias, das doenças coronarianas, da função hepática, da função renal, do equilíbrio ácido-base, dos eletrólitos, da função
endócrina, do metabolismo ósseo. Enzimologia clínica. Marcadores tumorais. Eletroforese de proteínas, lipoproteínas e hemoglobina.
Parasitologia Clínica: Métodos de concentração para exame parasitológico de fezes: Faust, Hoffman, Baerman, Ritchie, Stoll, Graham;
identificação de protozoários intestinais, ovos, larvas e formas adultas de helmintos, coleta e métodos de coloração para o exame
parasitológico e gota espessa. Identificação de plasmódios e filárias no sangue, profilaxia das doenças parasitárias e ciclo evolutivo dos
protozoários e helmintos. Imunologia Clínica: princípios de Imunologia, reações antígeno-anticorpo, reações sorológicas para sífilis e
hepatites virais, provas sorológicas para doenças reumáticas, provas de aglutinação nas doenças infecciosas, imunoglobulinas, reações de
imunofluorescência. Reação para HIV (teste rápido e Elisa). Uroanálise: Coleta da amostra de urina, conservantes, exame qualitativo,
caracteres gerais, propriedades físicas, exame químico. Elementos anormais e sedimentoscopia. Microbiologia Clínica: esterilização métodos físicos e químicos, princípios e tipos. Coleta de amostras para exames, métodos de coloração, meios de cultura, condições gerais
de preparo, armazenamento. Provas de controle de qualidade. Isolamento e identificação de bactérias e fungos de interesse médico.
Determinação de sensibilidade e dos mecanismos de resistência das bactérias aos antimicrobianos por métodos fenotípicos segundo CLSI.
Hematologia Clínica: coleta, anticoagulantes, contagem de leucócitos e plaquetas. Automação em hematologia. Determinação de
hemoglobina, de hematócrito e dos índices hematimétricos. Métodos de coloração, contagem de reticulócitos. Interpretação do
hemograma, leucograma e alterações dos leucócitos, alterações das hemácias e das plaquetas. Diagnóstico laboratorial das anemias e
leucemias. Coagulograma completo, princípio dos testes e suas aplicações diagnósticas. Biossegurança no laboratório: práticas de
biossegurança, barreiras primárias e equipamentos protetores, seleção e aquisição de materiais e reagentes. Descontaminação,
esterilização, desinfecção e antissepsia, tratamento do lixo, descarte. Prevenção dos acidentes de laboratório, normas e condutas de
emergência nos acidentes de laboratório. Ética profissional.
Cargo: Cirurgião – Dentista
Patologia e diagnóstico oral. Cirurgia bucomaxilofacial. Radiologia oral. Anestesiologia. Odontologia preventiva e social. Odontologia legal.
Odontopediatria. Ortodontia. Farmacologia e terapêutica aplicada à Odontologia. Materiais dentários. Dentística operatória. Prótese
dentária. Periodontia e Endodontia. Anatomia da região de cabeça e pescoço.
Cargo: Enfermeiro
O processo saúde-doença no cuidar da saúde individual e coletiva. Clínica em todo o ciclo vital (recém-nascido, criança, adolescente, adulto
e idoso de ambos os sexos). Fundamentação teórico-prática do cuidar: Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), consulta de
Enfermagem. Aspectos legais e éticos de exercício da Enfermagem. Planejamento, organização e gerência de serviços de saúde. Sistema
de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Saúde da
Família e assistência de enfermagem a clientes e grupos humanos no ambiente domiciliar e ambulatorial. Programas do Ministério da Saúde
no atendimento aos pacientes e usuários. Enfermagem na assistência integral à saúde do adulto e do idoso: Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS), Diabetes Melittus (DM), saúde mental. Programa Nacional de Imunização. Processo do cuidar em Enfermagem em doenças
transmissíveis. Formação e educação permanente em saúde da equipe que compõe a Estratégia de Saúde da Família (ESF). Gestão do
ambiente de trabalho: administração de recursos humanos e materiais. Organização social e comunitária. Vigilância em saúde. Processos
de trabalho em saúde. O pacto pela saúde. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) e os indicadores de saúde. Programa de Humanização da
Assistência ao Cliente. Controle social. Sistema de referência, contrarreferência e articulação/comunicação com serviços de saúde.
Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Os Conselhos de Saúde. Planejamento e programação local de saúde com
participação popular. Biossegurança nas ações de Enfermagem. Protocolo de Manchester.
Cargo: Enfermeiro Plantonista
O processo saúde-doença no cuidar da saúde individual e coletiva. Clínica em todo o ciclo vital (recém-nascido, criança, adolescente, adulto
e idoso de ambos os sexos). Fundamentação teórico-prática do cuidar: Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), consulta de
Enfermagem. Aspectos legais e éticos de exercício da Enfermagem. Planejamento, organização e gerência de serviços de saúde. Sistema
de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Saúde da
Família e assistência de enfermagem a clientes e grupos humanos no ambiente domiciliar e ambulatorial. Programas do Ministério da Saúde
no atendimento aos pacientes e usuários. Enfermagem na assistência integral à saúde do adulto e do idoso: Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS), Diabetes Melittus (DM), saúde mental. Programa Nacional de Imunização. Processo do cuidar em Enfermagem em doenças
transmissíveis. Formação e educação permanente em saúde da equipe que compõe a Estratégia de Saúde da Família (ESF). Gestão do
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ambiente de trabalho: administração de recursos humanos e materiais. Organização social e comunitária. Vigilância em saúde. Processos
de trabalho em saúde. O pacto pela saúde. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) e os indicadores de saúde. Programa de Humanização da
Assistência ao Cliente. Controle social. Sistema de referência, contrarreferência e articulação/comunicação com serviços de saúde.
Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Os Conselhos de Saúde. Planejamento e programação local de saúde com
participação popular. Biossegurança nas ações de Enfermagem. Protocolo de Manchester.
Cargo: Farmacêutico
Requisitos técnicos e exigências legais para instalação, licenciamento e funcionamento da Farmácia. Farmácia Hospitalar e controle de
infecções hospitalares. Assistência Farmacêutica, Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico: aspectos conceituais, histórico e prático.
Modelos de seguimentos farmacoterapêuticos. Tipos de serviços clínicos ofertados pelo farmacêutico. Forma de avaliação da adesão à
farmacoterapia. Seleção e padronização de medicamentos e correlatos. Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e listas padronizadas de
medicamentos essenciais. Armazenamento de medicamentos e correlatos – exigências legais, normas técnicas e funcionais. Sistemas de
dispensação de medicamentos. Farmacoterapia das doenças crônicas que atingem os seguintes sistemas: respiratório, digestivo, nervoso,
endócrino e cardiovascular. Antimicrobianos: aspectos legais e clínicos. Política Nacional de Medicamentos, Política Nacional de Assistência
Farmacêutica. Planejamento Estratégico Situacional (PES) aplicado à Assistência Farmacêutica. Formas de financiamentos e componentes
da Assistência Farmacêutica (básicos, estratégicos e especializados) no Sistema Único de Saúde. Programas estratégicos de
responsabilidade do Ministério da Saúde. Formas de aquisição dos medicamentos essenciais e Lei de Licitação.
Cargo: Fisioterapeuta
Anatomia humana: sistemas esquelético, muscular, nervoso, circulatório e respiratório. Fisioterapia humana: neurofisiologia, fisiologia do
exercício, fisiologia circulatória e respiratória. Biofísica: respostas fisiológicas do organismo aos seguintes agentes físicos: calor, água, luz,
eletricidade, vibrações mecânicas. Cinesiologia: princípios básicos de biomecânica, análise dos movimentos articulares. Fundamentos de
traumatologia, ortopedia, reumatologia, neurologia, cardiologia, pneumologia, uroginecologia e psicologia. Avaliação funcional: teste da
função articular e muscular e espirometria, eletrodiagnóstico, cinesioterapia, mecanoterapia, eletroterapia, termoterapia, fototerapia,
fototerapia, hidroterapia. Princípios da prática fisioterapêutica nos diferentes níveis de atuação e especialidades clínicas. Fisioterapia
Respiratória Adulto: Anatomia do sistema respiratório. Fisiologia do sistema respiratório. Semiologia e avaliação funcional respiratória.
Noções de radiologia torácica. Fisiopatologia respiratória: doenças pulmonares obstrutivas e restritivas. Técnicas e recursos terapêuticos
para desobstrução das vias aéreas e reexpansão pulmonar. Fisioterapia respiratória no trauma torácico e nas cirurgias abdominais, torácicas
e neurológicas. Patologias: pneumonia, bronquite, enfisema, asma, bronquectasia, doenças da pleura, lesão pulmonar aguda, edema
pulmonar, síndrome do desconforto respiratório agudo, tromboembolismo pulmonar, doenças neuromusculares. Insuficiência respiratória.
Cargo: Fonoaudiólogo
Audiologia. Sistema auditivo: desenvolvimento das habilidades auditivas; avaliações auditivas; habilitação e reabilitação dos distúrbios da
audição; seleção e adaptação de próteses auditivas. Voz: fisiologia da produção vocal; classificação; avaliação e tratamento fonoaudiológico
das disfonias. Motricidade orofacial: desenvolvimento das funções estomatognáticas; avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiólogo
em motricidade orofacial; gagueira; respirador oral; disfunção temporomandibular. Fala: alterações de fala; disartrias, distúrbios
articulatórios, desvios fonológicos. Linguagem: aquisição; desenvolvimento; alterações; avaliação e intervenção fonoaudiológica nas
linguagens oral e escrita. Fonoaudiologia e Saúde Pública. O trabalho da Fonoaudiologia na Saúde Mental.
Cargo: Médico
Sistema Único de Saúde - SUS. Legislação sobre a saúde. Código de Ética Médica. Alergia e imunologia: diagnóstico, exames
complementares e tratamento. Doenças infecciosas, virais e parasitárias: diagnóstico, exames complementares e tratamento.
Reumatologia: diagnóstico, exames complementares e tratamento. Doenças pulmonares: diagnóstico, exames complementares e
tratamento. Doenças endócrinas e metabólicas: diagnóstico, exames e tratamento. Cardiologia básica: diagnóstico, exames e tratamento.
Nefrologia: diagnóstico, exames e tratamento. Neurologia: diagnóstico, exames complementares e tratamento. Dermatologia: diagnóstico,
exames e tratamento. Hematologia: diagnóstico, exames e tratamento. Doenças sexualmente transmissíveis: diagnóstico, exames e
tratamento. Doenças comunitárias: diagnóstico, exames, contatos, profilaxia e tratamento. Gastroenterologia: diagnóstico, exames
complementares e tratamento. Programas de Atenção à Saúde. Imunização, prevenção. Urgência/emergência. Reações adversas à doação
de sangue: diagnóstico e conduta. Triagem sorológica e por testes de biologia molecular do sangue doado. Doenças infecciosas
transmissíveis pela transfusão. Conduta com doadores com exames sorológicos alterados. Diretrizes e bases da implantação do SUS.
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. Epidemiologia, história
natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e modelos assistenciais de saúde - Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde
da população.
Cargo: Médico Ginecologista
Sistema Único de Saúde - SUS. Legislação sobre a saúde. Código de Ética Médica. Alergia e imunologia: diagnóstico, exames
complementares e tratamento. Doenças infecciosas, virais e parasitárias: diagnóstico, exames complementares e tratamento.
Reumatologia: diagnóstico, exames complementares e tratamento. Doenças pulmonares: diagnóstico, exames complementares e
tratamento. Doenças endócrinas e metabólicas: diagnóstico, exames e tratamento. Cardiologia básica: diagnóstico, exames e tratamento.
Nefrologia: diagnóstico, exames e tratamento. Neurologia: diagnóstico, exames complementares e tratamento. Dermatologia: diagnóstico,
exames e tratamento. Hematologia: diagnóstico, exames e tratamento. Doenças sexualmente transmissíveis: diagnóstico, exames e
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tratamento. Doenças comunitárias: diagnóstico, exames, contatos, profilaxia e tratamento. Gastroenterologia: diagnóstico, exames
complementares e tratamento. Programas de Atenção à Saúde. Imunização, prevenção. Urgência/emergência. Reações adversas à doação
de sangue: diagnóstico e conduta. Triagem sorológica e por testes de biologia molecular do sangue doado. Doenças infecciosas
transmissíveis pela transfusão. Conduta com doadores com exames sorológicos alterados. Diretrizes e bases da implantação do SUS.
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. Epidemiologia, história
natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e modelos assistenciais de saúde - Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde
da população. Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos genitais femininos. Fisiologia menstrual e sexual. Endocrinologia
do aparelho genital feminino. Ciclo menstrual. Climatério. Puberdade fisiológica e patológica. Propedêutica clínica e complementar em
tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças sexualmente transmissíveis. Citogenética. Dismenorreia. Tensão pré-menstrual. Distopias
genitais. Processos inflamatórios dos genitais femininos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinária na mulher. Fístulas genitais.
Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias benignas e malignas. Anticoncepção. Medicina psicossomática em ginecologia.
Urgências ginecológicas. Afecções da vulva e da vagina. Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções dos ovários e trompas. Oncologia
ginecológica. Moléstia trofoblástica. Endometriose. Cirurgias ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento genital. Algias pélvicas.
Disfunções sexuais. Leucorreias. Estados hiperandrogênicos. Estados hiperprolactínicos. Intersexualidade. Hemorragias disfuncionais.
Gravidez ectópica. Abortamento. Ovulação. Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical. Sistema
amniótico. Estudo do feto. Modificações gerais e locais do organismo materno. Endocrinologia do ciclo gravídico puerperal. Bacia
obstétrica. Relações úteros-fetais. Gravidez: conceito, duração, diagnóstico. Assistência pré-natal. Aspectos psicológicos do ciclo gravídicopuerperal. Trajeto pélvico-genital. Contratilidade uterina. Parto. Conceitos. Evolução Clínica do Parto. Assistência ao parto. Fenômenos
mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e anestesia no parto. Puerpério e lactação. Doenças intercorrentes no ciclo
gravidicopuerperal. Doença hipertensiva específica da gravidez. Gemelaridade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica perinatal. Distocias.
Acidentes e complicações de parto. Discinesias. Prematuridade. Puerpério patológico. Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos
médico-legais em tocoginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade pré-natal. Distocias do trajeto e desproporção céfalopélvica. Cirurgias obstétricas. Diagnóstico e terapêutica das patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez molar.
Rotura prematura de membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos ético-legais da prática obstétrica. Assistência pré-natal.
Cargo: Médico Pediatra
Sistema Único de Saúde - SUS. Legislação sobre a saúde. Código de Ética Médica. Alergia e imunologia: diagnóstico, exames
complementares e tratamento. Doenças infecciosas, virais e parasitárias: diagnóstico, exames complementares e tratamento.
Reumatologia: diagnóstico, exames complementares e tratamento. Doenças pulmonares: diagnóstico, exames complementares e
tratamento. Doenças endócrinas e metabólicas: diagnóstico, exames e tratamento. Cardiologia básica: diagnóstico, exames e tratamento.
Nefrologia: diagnóstico, exames e tratamento. Neurologia: diagnóstico, exames complementares e tratamento. Dermatologia: diagnóstico,
exames e tratamento. Hematologia: diagnóstico, exames e tratamento. Doenças sexualmente transmissíveis: diagnóstico, exames e
tratamento. Doenças comunitárias: diagnóstico, exames, contatos, profilaxia e tratamento. Gastroenterologia: diagnóstico, exames
complementares e tratamento. Programas de Atenção à Saúde. Imunização, prevenção. Urgência/emergência. Reações adversas à doação
de sangue: diagnóstico e conduta. Triagem sorológica e por testes de biologia molecular do sangue doado. Doenças infecciosas
transmissíveis pela transfusão. Conduta com doadores com exames sorológicos alterados. Diretrizes e bases da implantação do SUS.
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. Epidemiologia, história
natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e modelos assistenciais de saúde - Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde
da população. 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 frequentes na infância e n a
adolescência (doença diarreica, doenças respiratórias, parasitoses, doenças infectocontagiosas, doenças dermatológicas). Icterícia
neonatal. Infecções perinatais. Púrpuras, tumores comuns na infância. Doenças de notificação compulsória. Infecções de vias s uperiores.
Infecções de vias aéreas inferiores. Asma brônquica. Patologias alérgicas na infância. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásico. 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 cirúr gicas
comuns na infância. Síndromes nefrótica e nefrítica. Septicemia e choque séptico. Diabetes Melito e cetoacidose diabética. Parada
cardiorrespiratória. Insuficiência cardíaca. Cardiopatias congênitas. Malformações congênitas comuns. Convulsão.
Cargo: Nutricionista
O exercício da profissão de nutricionista. Regulamentação da profissão de nutricionista. Código de ética do nutricionista. Condições
higiênico-sanitárias dos alimentos. Manual de boas práticas nos serviços de alimentação. Avaliação de perigos e pontos críticos.
Contaminação dos alimentos. Higiene do manipulador. Higiene na operação de preparo dos alimentos. Fatores ligados à presença, número
e proporção dos micro-organismos. Cálculo para dimensionamento do pessoal e número de substitutos. Educação em serviço e
treinamento. Custos e produtividade no serviço de alimentação controle de qualidade. Planejamento de um lactário. Fator de correção dos
alimentos. Cálculo do número de refeições diárias. Nutrição nas diferentes fases de vida: infância, adolescência, adulto, idoso. Peso,
estatura, percentual de gordura corporal. Nutrição na gravidez. Nutrição materno-infantil. Cuidado nutricional em doenças de máabsorção, Anemia, Câncer e AIDS. Cuidado nutricional em doenças gastrointestinais. Equilíbrio de energia e manejo do peso. Cálculo das
necessidades energéticas e planejamento de dieta para portadores de doenças inflamatórias do Intestino, Diabete Mellitus, Renais agudos
e crônicos. Hepatopatas agudos e crônicos. Desnutrição. Planejamento alimentar nos pacientes com cardiopatia aguda e crônica.
Pneumopatas agudos e crônicos. Nutrição nas doenças gastrointestinais. Macronutrientes e Oligoelementos. Nutrição e Atividade física.
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Anorexia e Bulimia. Cuidado nutricional para recém-nascido de baixo peso e alto risco. Indicações e técnicas de ministração de nutrição
enteral. Vias de acesso e complicações em nutrição enteral e parenteral. Nutrição enteral e parenteral em Pediatria, insuficiência renal,
hepática e cardíaca. Nutrição e saúde coletiva. Epidemiologia nutricional. Interações entre drogas e alimentos/ nutrientes. Nutrição e saúde
oral. Nutrição e hipertensão. Nutrição e doenças reumática saúde psíquica. Planejamento de cardápios para escolares. Nutrição e saúde
psíquica. Educação nutricional para coletividades. NASF (núcleo de apoio à saúde da família). Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Segurança Alimentar e Nutricional.
Cargo: Psicólogo
Principais fundadores, correntes e abordagens da Psicologia. Código de Ética do Psicólogo. Psicodiagnóstico Clínico: adulto, adolescente e
infantil (definição e conceitos fundamentais; técnicas de entrevista clínica; critérios de seleção e aplicação de testes psicológicos; entrevista
de devolutiva; elaboração de documentos psicológicos segundo a Resolução n.º 007/2003 do Conselho Federal de Psicologia; técnicas
projetivas). Teorias e Técnicas Psicoterápicas. Psicoterapia de adultos, adolescentes e crianças (Rapport; relação terapêutica; técnicas de
intervenção; psicoterapia breve e focalizada; grupo operativo; técnicas de ludoterapia com crianças e adolescentes). Psicologia do
desenvolvimento: da 1.ª infância à idade adulta. Psicopatologia Geral (Rotinas de diagnóstico e diagnóstico diferencial dos Transtornos
Mentais segundo o DSM V); Psicologia Social e Comunitária (Estigma; Preconceito; Inclusão Social e Escolar; Gênero; Raça; Desigualdades
Sociais; Fracasso Escolar; Violência; Psicologia Escolar/Educacional. O Psicólogo e o trabalho Multidisciplinar e Interdisciplinar; Psicologia
de Grupos; Análise Institucional; Reforma Psiquiátrica; Declaração de Salamanca; Estatuto da Criança e do Adolescente; a família brasileira;
a importância dos vínculos familiares; a família substituta: guarda, tutela e adoção). O psicólogo e a Saúde pública (SUS). Práticas de
prevenção e promoção de saúde coletiva. O psicólogo e a Assistência Social (SUAS). Atualidades sobre a profissão.
Cargo: Terapeuta Ocupacional
História, fundamentos e raciocínio clínico em terapia ocupacional; análise de atividades; desempenho ocupacional; classificação
internacional de funcionalidade. Terapia ocupacional em disfunções físicas: disfunções ortopédicas e neurológicas; avaliação das atividades
de vida diária; tratamentos dos componentes de desempenho ocupacional. Tecnologia assistiva: órteses, adaptações e comunicação
alternativa. Terapia ocupacional em geriatria e gerontologia: o papel do terapeuta ocupacional; avaliações funcionais e ambientais;
intervenções e interdisciplinaridade na abordagem ao idoso. Terapia ocupacional em psiquiatria: reforma psiquiátrica; conceitos;
abordagens; reabilitação psicossocial. Terapia ocupacional em pediatria: desenvolvimento neuropsicomotor e suas alterações; o brincar e
suas teorias; neonatologia.

ENSINO SUPERIOR
Cargo: Especialista em Educação
LÍNGUA PORTUGUESA
Ler, compreender e interpretar textos diversos de diferentes gêneros, redigidos em Língua Portuguesa. Identificar as diferentes partes de
um texto, de seus principais tópicos e de suas relações (estrutura argumentativa). Identificar o sentido global de um texto. Identificar
objetivos discursivos do texto (informar, argumentar, relatar, expor, orientar, promover humor, etc.). Identificar elementos que permitam
relacionar o texto lido a outro texto ou a outra parte do mesmo texto. Inferir o sentido de palavras e/ou expressões a partir do contexto.
Estabelecer relações de sentido entre os diversos segmentos do próprio texto e entre textos diferentes. Estabelecer articulação entre
informações textuais, inclusive as que dependem de pressuposições e inferências (semânticas, pragmáticas) autorizadas pelo texto, para
dar conta de ambiguidades, ironias e opiniões do autor. Reconhecer e analisar, em textos dados, as classes de palavras como mecanismos
de coesão e coerência textual. Reconhecer os recursos linguísticos que concorrem para o emprego da língua em diferentes funções, no
emprego dos pronomes, dos modos e tempos verbais e no uso das vozes verbais. Identificar variedades e adequação de linguagem.
Conhecimentos linguístico-textuais. Identificar e empregar recursos linguísticos próprios da língua escrita formal em gêneros diversos:
pontuação, ortografia, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal, estruturação de orações e
períodos. Reconhecer a significação de palavras e expressões.
MATEMÁTICA
Conjuntos. Representação de um conjunto. Relações de pertinência e inclusão. Igualdade de conjuntos. Subconjuntos. Conjunto universo.
Conjunto das partes de um conjunto. Operações com conjuntos: união, interseção, diferença e complementar. Produto cartesiano.
Diagrama de Venn. Número de elementos de um conjunto. Conjuntos numéricos. Números naturais e inteiros: operações fundamentais,
critérios de divisibilidade, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, decomposição em fatores primos. Números reais: operações
fundamentais, potenciação e radiciação, valor absoluto, intervalos. Unidades de medidas. Medidas de comprimento, superfície, volume,
capacidade, massa, ângulo e tempo. Transformações das unidades de medidas. Matemática financeira. Razões e proporções. Números e
grandezas proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagens. Juros simples e compostos. Geometria plana. Semelhança e
congruência de figuras planas. Triângulos e polígonos. Circunferência e círculo. Relações métricas em triângulos, círculos e polígonos
regulares. Área de polígonos. Área do círculo e de figuras circulares. Geometria no espaço. Estudo e cálculo de áreas e volumes dos sólidos:
prisma, pirâmide, cilindro, cone seus respectivos troncos e esfera. Funções. Conceito de função. Domínio, contradomínio, imagem. Gráficos.
Composição de funções. Funções crescentes e decrescentes. Função inversa. Função afim, funções polinomiais de primeiro e segundo grau,
função exponencial, função logarítmica e seus respectivos gráficos. Geometria analítica. Coordenadas cartesianas no plano. Distância entre
dois pontos. As equações da reta. Progressões. Sequências. Progressões aritméticas. Progressões geométricas. Trigonometria. Seno,
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cosseno, tangente. Relações fundamentais. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Princípios básicos de análise combinatória e
probabilidade. Princípio fundamental da contagem, arranjos, combinações, permutações simples e permutações com repetição.
Probabilidade da união de eventos, independência de eventos e probabilidade condicional. Noções de estatística. População, amostra,
distribuição de frequência, média, moda, mediana, interpretação de gráficos e de tabelas. Continuidade, limites e derivadas.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
Avaliação da aprendizagem. Relação professor-aluno-conhecimento. Competência e compromisso do educador. O trabalho com o
conhecimento escolar-interdisciplinaridade-transposição didática. Concepções de currículo: teorias críticas e pós-críticas. Planejamento. A
função social da escola. Concepções de ensino-aprendizagem. Construção das estruturas cognitivas – as contribuições de Piaget.
Desenvolvimento das funções psíquicas superiores – as contribuições de Vygotsky. Alfabetização: concepções epistemológicas. Os
processos construtivos da leitura e da escrita. A produção de textos como prática social. Aspectos metodológicos da alfabetização. Avaliação
da aprendizagem no processo de alfabetização. Ensino fundamental a partir da Lei n.º 9394/96.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Cargo: Especialista em Educação
Educação e sociedade. Teorias pedagógicas. Psicologia, Filosofia, Sociologia e História da Educação. Desenvolvimento humano e
aprendizagem. Educação especial e inclusão. Ética na educação. Legislação e políticas de organização educacional. Organização escolar:
currículo, avaliação, planejamento e Projeto Político-Pedagógico. A pesquisa como princípio educativo. Paradigmas educacionais:
pensamento moderno e contemporâneo. Educação como processo social e suas relações com a cultura e aprendizagem. A função social
da escola. Abordagens histórica, política e social da Educação de Jovens e Adultos. A didática como fundamento epistemológico do fazer
docente. A importância da tecnologia no processo educativo. As bases empíricas, metodológicas, epistemológicas das teorias de
aprendizagem. As contribuições de Piaget, Vygotsky e Wallon para a pedagogia e a psicologia. A teoria das inteligências múltiplas de
Gardner. Psicologia do desenvolvimento. Acesso, permanência e sucesso do aluno na escola. Evasão escolar. Gestão da aprendizagem.
Formação docente. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB n.º 9394/96.
ENSINO MÉDIO
Cargos: Fiscal de Vigilância Sanitária, Fiscal Vigilância Epidemiológica
LÍNGUA PORTUGUESA – Comum aos cargos
Estudo e interpretação de texto. Coesão e coerência textuais. Tipos e gêneros textuais. Variações linguísticas. Emprego das classes de
palavras. Emprego de tempos e modos verbais. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Uso do sinal indicativo de crase.
Colocação pronominal. Estrutura do período e da oração: aspectos semânticos e sintáticos. Acentuação gráfica. Pontuação.
MATEMÁTICA – Comum aos cargos
Cálculo de expressões numéricas. Cálculo algébrico: valor numérico de expressões algébricas, expressões algébricas fracionárias,
polinômios e operações com polinômios, produtos notáveis, fatoração de polinômios e simplificação de frações algébricas. Conjuntos e
suas representações. Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Operações com conjuntos numéricos: união,
interseção, diferença e complementar. Intervalos numéricos. Unidades de medida. Matemática comercial e financeira: razão e proporção,
grandezas proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e juros compostos. Equações de 1.º e 2.º graus.
Inequações de 1.º e 2.º graus. Funções: produto cartesiano, definição de função, função par e função ímpar, função composta, função
inversa, domínio, contradomínio e imagem de funções. Função polinomial de 1.º grau. Função polinomial de 2.º grau. Função modular.
Função exponencial. Função logarítmica. Progressões aritméticas. Progressões geométricas. Matrizes. Determinantes. Sistemas de
equações lineares. Análise combinatória. Binômio de Newton. Probabilidades. Noções de Estatística.
SAÚDE PÚBLICA – Comum aos cargos
Noções de epidemiologia, cadeia epidemiológica, vigilância epidemiológica, indicadores de saúde, atenção primária em saúde, doenças
infecciosas e não infecciosas. Sistema Único de Saúde, Estratégia de Saúde da Família, objetivo e atribuições dos profissionais.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA – Comum aos cargos
Sistemas Operacionais Windows 7, Windows 8, Windows 10 e Linux. Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016 e
Libre Office: Editores de texto, Planilhas eletrônicas e Editores de apresentação de slides. Internet: browsers, navegação, protocolos de
comunicação, busca, noções básicas de segurança, aplicativos online. Correio Eletrônico: protocolos de envio de mensagens, aplicativos
gerenciadores de e-mails, envio e recebimento, catálogos de endereços.
ENSINO MÉDIO
Cargos: PEB 1 – Professor Educação Básica (Educação Infantil), PEB 2 – Professor Educação Básica (1º ao 5º ano)
LÍNGUA PORTUGUESA - Comum aos cargos
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Estudo e interpretação de texto. Coesão e coerência textuais. Tipos e gêneros textuais. Variações linguísticas. Emprego das classes de
palavras. Emprego de tempos e modos verbais. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Uso do sinal indicativo de crase.
Colocação pronominal. Estrutura do período e da oração: aspectos semânticos e sintáticos. Acentuação gráfica. Pontuação.
MATEMÁTICA – Comum aos cargos
Cálculo de expressões numéricas. Cálculo algébrico: valor numérico de expressões algébricas, expressões algébricas fracionárias,
polinômios e operações com polinômios, produtos notáveis, fatoração de polinômios e simplificação de frações algébricas. Conjuntos e
suas representações. Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Operações com conjuntos numéricos: união,
interseção, diferença e complementar. Intervalos numéricos. Unidades de medida. Matemática comercial e financeira: razão e proporção,
grandezas proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e juros compostos. Equações de 1.º e 2.º graus.
Inequações de 1.º e 2.º graus. Funções: produto cartesiano, definição de função, função par e função ímpar, função composta, função
inversa, domínio, contradomínio e imagem de funções. Função polinomial de 1.º grau. Função polinomial de 2.º grau. Função modular.
Função exponencial. Função logarítmica. Progressões aritméticas. Progressões geométricas. Matrizes. Determinantes. Sistemas de
equações lineares. Análise combinatória. Binômio de Newton. Probabilidades. Noções de Estatística.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS – Comum aos cargos
Concepções de educação e escola. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção
do conhecimento. Processo ensino–aprendizagem: papel do educador, do educando, da sociedade. Avaliação. Educação inclusiva.
Concepção de educação infantil e da prática pedagógica nas séries iniciais do ensino fundamental. Articulações entre educação infantil e
ensino fundamental. Currículo: planejamento, seleção e organização dos conteúdos. Planejamento: a realidade escolar; o planejamento e
o projeto pedagógico da escola. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96)
e Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Cargo: PEB 1 – Professor Educação Básica (Educação Infantil)
O desenvolvimento e a aprendizagem da criança. A linguagem simbólica. O jogo, o brinquedo e a brincadeira. Os três tipos de
conhecimento: físico, social e lógico-matemático. A avaliação na educação infantil. A ética na educação infantil. O planejamento do trabalho
pedagógico. Avaliação, observação e registro. Projetos para a educação infantil. Reflexões sobre a prática pedagógica: a organização do
espaço e do tempo; o ambiente alfabetizador. Cuidar e educar. As relações da escola com a comunidade. Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil. Parecer CNE/CEB nº 22/98, aprovado em 17/12/98. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil.
Normas e princípios para a Educação Infantil no Sistema de Ensino de Minas Gerais.
Cargo: PEB 2 – Professor Educação Básica (1º ao 5º ano)
A mediação do professor no processo de construção da escrita. Os processos construtivos da leitura e da escrita. A produção de textos
como prática social. Aspectos metodológicos da alfabetização. Avaliação da aprendizagem no processo de alfabetização. Língua oral e
escrita; análise e reflexão sobre a língua. Gêneros textuais como objeto de ensino. Estratégias de leitura. Os campos conceituais da
Matemática: numéricos, algébricos, geométricos e tratamento da informação. A matemática no cotidiano e nas práticas escolares. O jogo
e a resolução de problemas no ensino da Matemática. Conceitos fundamentais de História e Geografia: movimento, tempo, cultura, fontes
históricas, espaços, paisagem, sociedade, trabalho, natureza e representação, ambiente, relação entre ser humano e ambiente. Os campos
conceituais de Ciências: meio biótico e abiótico, ar, água, solo, seres vivos. As concepções, os conteúdos e as orientações didáticas
presentes nos PCN das diferentes áreas do conhecimento para o trabalho pedagógico nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
ENSINO MÉDIO
Cargo: Técnico em Administração
LÍNGUA PORTUGUESA
Estudo e interpretação de texto. Coesão e coerência textuais. Tipos e gêneros textuais. Variações linguísticas. Emprego das classes de
palavras. Emprego de tempos e modos verbais. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Uso do sinal indicativo de crase.
Colocação pronominal. Estrutura do período e da oração: aspectos semânticos e sintáticos. Acentuação gráfica. Pontuação.
MATEMÁTICA
Cálculo de expressões numéricas. Cálculo algébrico: valor numérico de expressões algébricas, expressões algébricas fracionárias,
polinômios e operações com polinômios, produtos notáveis, fatoração de polinômios e simplificação de frações algébricas. Conjuntos e
suas representações. Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Operações com conjuntos numéricos: união,
interseção, diferença e complementar. Intervalos numéricos. Unidades de medida. Matemática comercial e financeira: razão e proporção,
grandezas proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e juros compostos. Equações de 1.º e 2.º graus.
Inequações de 1.º e 2.º graus. Funções: produto cartesiano, definição de função, função par e função ímpar, função composta, função
inversa, domínio, contradomínio e imagem de funções. Função polinomial de 1.º grau. Função polinomial de 2.º grau. Função modular.
Função exponencial. Função logarítmica. Progressões aritméticas. Progressões geométricas. Matrizes. Determinantes. Sistemas de
equações lineares. Análise combinatória. Binômio de Newton. Probabilidades. Noções de Estatística.
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Conhecimentos gerais sobre a Constituição Federal, Lei n.º 8.666/93, Decreto-Lei nº 2848/40 e Lei n.º 8429/92; noções das funções
administrativas: planejamento, organização, direção e controle; princípios constitucionais da administração pública (Constituição Federal,
artigo 37); a estrutura dos poderes públicos e organização do Estado; tipos e redação de documentos oficiais: ofício, memorando, exposição
de motivos, mensagem, ata, parecer, atestado, acordo, alvará, circular, contrato, convênio, convite, declaração, despacho, edital,
convocação, portaria, petição, memorial, resolução, requerimento, procuração, entre outros. Manual de Redação da Presidência da
República (Aprovado pela Portaria nº 91, de 04 de dezembro de 2002 – Casa Civil); ética no serviço público.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Sistemas Operacionais Windows 7, Windows 8, Windows 10 e Linux. Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016 e
Libre Office: Editores de texto, Planilhas eletrônicas e Editores de apresentação de slides. Internet: browsers, navegação, protocolos de
comunicação, busca, noções básicas de segurança, aplicativos online. Correio Eletrônico: protocolos de envio de mensagens, aplicativos
gerenciadores de e-mails, envio e recebimento, catálogos de endereços.
ENSINO MÉDIO
Cargos: Técnico em Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal
LÍNGUA PORTUGUESA – Comum aos cargos
Estudo e interpretação de texto. Coesão e coerência textuais. Tipos e gêneros textuais. Variações linguísticas. Emprego das classes de
palavras. Emprego de tempos e modos verbais. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Uso do sinal indicativo de crase.
Colocação pronominal. Estrutura do período e da oração: aspectos semânticos e sintáticos. Acentuação gráfica. Pontuação.
MATEMÁTICA – Comum aos cargos
Cálculo de expressões numéricas. Cálculo algébrico: valor numérico de expressões algébricas, expressões algébricas fracionárias,
polinômios e operações com polinômios, produtos notáveis, fatoração de polinômios e simplificação de frações algébricas. Conjuntos e
suas representações. Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Operações com conjuntos numéricos: união,
interseção, diferença e complementar. Intervalos numéricos. Unidades de medida. Matemática comercial e financeira: razão e proporção,
grandezas proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e juros compostos. Equações de 1.º e 2.º graus.
Inequações de 1.º e 2.º graus. Funções: produto cartesiano, definição de função, função par e função ímpar, função composta, função
inversa, domínio, contradomínio e imagem de funções. Função polinomial de 1.º grau. Função polinomial de 2.º grau. Função modular.
Função exponencial. Função logarítmica. Progressões aritméticas. Progressões geométricas. Matrizes. Determinantes. Sistemas de
equações lineares. Análise combinatória. Binômio de Newton. Probabilidades. Noções de Estatística.
SAÚDE PÚBLICA – Comum aos cargos
Noções de epidemiologia, cadeia epidemiológica, vigilância epidemiológica, indicadores de saúde, atenção primária em saúde, doenças
infecciosas e não infecciosas. Sistema Único de Saúde, Estratégia de Saúde da Família, objetivo e atribuições dos profissionais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Cargo: Técnico em Enfermagem
Código de ética e legislação. Fundamentos da prática do cuidar em enfermagem. Procedimentos de enfermagem: sinais vitais, observação
de sinais e sintomas, monitorização, anotações/registros de enfermagem, sondagem gástrica e vesical, punção venosa, higiene e conforto
do paciente, aplicações de compressas quentes e frias. Prevenção e tratamento de feridas-curativos. Prevenção e controle de infecção:
preparo e limpeza da unidade, desinfecção, esterilização. Sistema Único de Saúde.
Cargo: Técnico em Saúde Bucal
Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço, tecidos moles da cavidade bucal e demais componentes do
aparelho estomatognático. Conhecimento da fisiologia da mastigação e deglutição. Reconhecimento da dentição permanente e temporária
através da representação gráfica e numérica. Características gerais e idade de irrupção dentária. Morfologia da dentição. Noções gerais de
microbiologia. Meios de proteção de infecção na prática odontológica. Meios de contaminação de hepatite, Aids, tuberculose, sífilis e
herpes. Formação e colonização da placa bacteriana. Higiene bucal: importância, definição e técnicas. Doença periodontal: eti ologia,
classificação, características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e manutenção. Cárie dental: etiologia, classificação, características
clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e manutenção, métodos de prevenção e identificação de grupos de risco. Uso de fluoretos como
medicamento em suas variadas formas e toxicologia. Técnicas radiográficas intrabucais clássicas e suas variações. Técnicas de afiação do
instrumental periodontal. Técnicas de isolamento do campo operatório. Proteção do complexo dentina-polpa. Técnicas de aplicação de
materiais restauradores. Técnicas de testes de vitalidade pulpar. Conceitos de promoção de saúde. Elaboração e aplicação de programas
educativos em saúde bucal. Conhecimento do funcionamento e manutenção do equipamento odontológico. Reconhecimento e aplicação
dos instrumentos odontológicos.
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ENSINO FUNDAMENTAL
Cargos: Auxiliar de Administração, Auxiliar de Biblioteca
LÍNGUA PORTUGUESA – Comum aos cargos
Interpretação de textos. Estudo e análise dos gêneros textuais: notícia, crônica, conto, tirinha, charge, anedota, verbete. Estudo de períodos
simples e compostos: aspectos sintáticos e semânticos. Significado das palavras nas frases. Tempos verbais. Pontuação. Coesão e coerência
textuais.
MATEMÁTICA – Comum aos cargos
Conjuntos numéricos. Frações. Divisibilidade. Razão e proporção. Grandezas proporcionais. Regras de três simples e composta.
Porcentagem. Geometria plana. Medidas de superfície. Medidas de volume. Medidas de capacidade. Produtos notáveis. Equações de 1.°
grau. Inequações de 1.° grau. Equações de 2.° grau. Funções de 1.° e 2.° grau. Razões Trigonométricas. Tratamento da informação.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA – Comum aos cargos
Sistemas Operacionais Windows 7, Windows 8, Windows 10 e Linux. Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016 e
Libre Office: Editores de texto, Planilhas eletrônicas e Editores de apresentação de slides. Internet: browsers, navegação, protocolos de
comunicação, busca, noções básicas de segurança, aplicativos online. Correio Eletrônico: protocolos de envio de mensagens, aplicativos
gerenciadores de e-mails, envio e recebimento, catálogos de endereços.
ENSINO FUNDAMENTAL
Cargos: Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Laboratório
LÍNGUA PORTUGUESA – Comum aos cargos
Interpretação de textos. Estudo e análise dos gêneros textuais: notícia, crônica, conto, tirinha, charge, anedota, verbete. Estudo de períodos
simples e compostos: aspectos sintáticos e semânticos. Significado das palavras nas frases. Tempos verbais. Pontuação. Coesão e coerência
textuais.
MATEMÁTICA – Comum aos cargos
Conjuntos numéricos. Frações. Divisibilidade. Razão e proporção. Grandezas proporcionais. Regras de três simples e composta.
Porcentagem. Geometria plana. Medidas de superfície. Medidas de volume. Medidas de capacidade. Produtos notáveis. Equações de 1.°
grau. Inequações de 1.° grau. Equações de 2.° grau. Funções de 1.° e 2.° grau. Razões Trigonométricas. Tratamento da informação.
SAÚDE PÚBLICA – Comum aos cargos
Noções de epidemiologia, cadeia epidemiológica, vigilância epidemiológica, indicadores de saúde, atenção primária em saúde, doenças
infecciosas e não infecciosas. Sistema Único de Saúde, Estratégia de Saúde da Família, objetivo e atribuições dos profissionais.
ENSINO FUNDAMENTAL
Cargo: Motoqueiro
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos. Estudo e análise dos gêneros textuais: notícia, crônica, conto, tirinha, charge, anedota, verbete. Estudo de períodos
simples e compostos: aspectos sintáticos e semânticos. Significado das palavras nas frases. Tempos verbais. Pontuação. Coesão e coerência
textuais.
MATEMÁTICA
Conjuntos numéricos. Frações. Divisibilidade. Razão e proporção. Grandezas proporcionais. Regras de três simples e composta.
Porcentagem. Geometria plana. Medidas de superfície. Medidas de volume. Medidas de capacidade. Produtos notáveis. Equações de 1.°
grau. Inequações de 1.° grau. Equações de 2.° grau. Funções de 1.° e 2.° grau. Razões Trigonométricas. Tratamento da informação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Cargo: Motoqueiro
Legislação (Código de Trânsito Brasileiro, seu regulamento e Resoluções do CONTRAN). Conhecimento teórico de primeiros socorros,
restrito apenas às exigências do CONTRAN ou órgão regulamentador de trânsito. Direção defensiva. Conhecimentos de mecânica.
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
Cargos: Carpinteiro, Coveiro, Servente de Obras e Serviços, Servente Escolar
LÍNGUA PORTUGUESA – Comum aos cargos
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Alfabeto e ordem alfabética. Ordenação de frases. Ortografia. Divisão silábica e classificação quanto ao número de sílabas. Frases:
interrogativa, exclamativa, afirmativa e negativa. Classes de palavras. Sinônimos e antônimos. Acentuação gráfica. Concordânc ia dos
substantivos e dos verbos. Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA – Comum aos cargos
Conjunto dos números naturais e as quatro operações fundamentais. Resolução de problemas. Sistema de numeração decimal até bilhão.
Noções de dúzia, arroba, metade, dobro, triplo e frações. Medidas de comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo –
transformações. Número decimal. Sistema Monetário Nacional. Perímetro e área de quadrado e de retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS – Comum aos cargos
Ética: conceito, ética na sociedade, ética no trabalho. Noções de cidadania: conceito, direitos e garantias fundamentais do cidadão
brasileiro, direitos sociais e políticos (Constituição Federal). Cidadania e meio ambiente. Conhecimentos básicos da política brasileira.
Cultura e sociedade brasileira.
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
Cargos: Motorista de Veículos Leves - CNH “B”, Motorista de Veículos Pesados - CNH “D”
LÍNGUA PORTUGUESA – Comum aos cargos
Alfabeto e ordem alfabética. Ordenação de frases. Ortografia. Divisão silábica e classificação quanto ao número de sílabas. Frases:
interrogativa, exclamativa, afirmativa e negativa. Classes de palavras. Sinônimos e antônimos. Acentuação gráfica. Concordância dos
substantivos e dos verbos. Análise e interpretação de textos.
MATEMÁTICA – Comum aos cargos
Conjunto dos números naturais e as quatro operações fundamentais. Resolução de problemas. Sistema de numeração decimal até bilhão.
Noções de dúzia, arroba, metade, dobro, triplo e frações. Medidas de comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo –
transformações. Número decimal. Sistema Monetário Nacional. Perímetro e área de quadrado e de retângulo.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Cargo: Motorista de Veículos Leves - CNH “B”
Legislação (Código de Trânsito Brasileiro, seu regulamento e Resoluções do CONTRAN). Conhecimento teórico de primeiros socorros,
restrito apenas às exigências do CONTRAN ou órgão regulamentador de trânsito. Direção defensiva. Conhecimentos de mecânica.
Cargo: Motorista de Veículos Pesados - CNH “D”
Legislação (Código de Trânsito Brasileiro, seu regulamento e Resoluções do CONTRAN). Conhecimento teórico de primeiros socorros,
restrito apenas às exigências do CONTRAN ou órgão regulamentador de trânsito. Direção defensiva. Conhecimentos de mecânica.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital.
O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta retificação.
Esta retificação entra em vigor na data de sua publicação.

Itambé do Mato Dentro/MG, 27 de setembro de 2017.

José Elísio de Oliveira Duarte
Prefeito Municipal de Itambé do Mato Dentro/MG
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