PREFEITURA DE CALMON – SC
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
Anexo III
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Alterado pela Errata 01 (Engenheiro Ambiental)
 NÍVEL SUPERIOR
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM
Português para todos os cargos
Interpretação de textos. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Acentuação gráfica. Pontuação.
Ortografia. Classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral, preposição,
conjunção, interjeição. Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e verbal. Tempos e modos
verbais. Aspectos sintáticos e semânticos. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Sentido dos
vocábulos no texto. Significação das palavras. Processos de coordenação e subordinação (valores
semânticos).
Legislação Constitucional e Municipal para os cargos de Advogado, Agente de Controle Interno,
Agente de Administração, Agente de Turismo, Arquiteto, Contador, Engenheiro Agrônomo,
Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Médico Veterinário.
1. Constitucional: Dos direitos e garantias individuais: Da declaração e seus fundamentos. Os direitos
individuais como limitação ao poder do Estado. Princípio da legalidade. Tripartição de poderes na
constituição brasileira: Poder, Função e órgãos. Funções e fins do Estado. As três funções estatais. O
servidor público e a constituição: Agentes públicos. Acessibilidade aos cargos públicos. Estabilidade e
efetividade. Administração Pública: Princípios. Administração direta e indireta. Concessão e permissão de
serviços públicos. 2. Legislação Municipal: Lei Orgânica Municipal. LC 33/2010 - Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Calmon. LC 35/2010 – Estrutura Administrativa do Governo Municipal de Calmon. LC
36/2010 – Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos do Poder Executivo Municipal de Calmon.
Aspectos Legais das Políticas Sociais para os cargos de Agente de Vigilância Sanitária, Agente
Operacional de Programas de Saúde, Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico,
Farmacêutico/Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista, Odontólogo e
Psicólogo.
Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e Controle Social;
Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento,
Regulação, Pactos pela Saúde, Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, legislações, Núcleo de
Apoio à Saúde da Família – NASF; Sistemas de informação em saúde. Estatuto da Criança e do
Adolescente. Estatuto do Idoso.


NÍVEL SUPERIOR
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO
PROFISSIONAL
Agente de Vigilância Sanitária
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Saneamento. Trabalho em equipe/processo de trabalho/comunicação. Mapeamento/territorialização.
Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. Diagnóstico comunitário. Sistema de informação em
saúde. Participação e mobilização social. Vigilância em saúde. Epidemiologia e Análise de situação de
saúde. Risco e gerenciamento de risco sanitário. Gestão da Vigilância Sanitária, Municipalização,
Descentralização. Conceitos: Abrangência, instrumentos de atuação, poder de polícia, emissão de autos e
documentos legais. Riscos ocupacionais e Saúde do Trabalhador. Infrações à legislação sanitária e suas
sanções - Lei Federal 6437/77. Alimentos: Manipulação, Armazenamento Transporte. Doenças Transmitidas
por Alimentos. Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - Lei Federal 9782/99 e suas alterações e
regulamentações. Normas gerais de saúde em Santa Catarina – Lei/SC 6.320/83 e suas alterações e
Decretos regulamentadores. Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal Nº 11.445, de 2007) e
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal Nº 12.305, de 2010). Informática Básica: Sistema
Operacional Windows 7/8/8.1, Pacote Microsoft Office 2010/2013 (Word, Excel, PowerPoint) – Funções e
teclas de atalho. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico. Noções de
hardware e de software para o ambiente de microinformática, dispositivos e siglas utilizadas na informática.
Agente Operacional de Programas de Saúde
Noções básicas de gerenciamento administrativo de serviços; auditoria em saúde: conceito, histórico,
objetivos, contextualização nos processos de gestão dos serviços de saúde, controle de custos, garantia da
qualidade, satisfação do cliente e modelos de remuneração médico-hospitalares; princípios básicos e
fundamentos do processo de auditoria; Sistemas de Informação em Saúde.
Sistema Único de Saúde - Lei 8.080/90. Participação Social - Lei 8.142/90. Pactos pela Saúde, Portaria nº
399/GM de 22/02/2006 e Portaria nº 3.840 de 07/12/2010. Redes de Atenção à Saúde. Política Nacional de
Atenção Básica - Portaria nº 648/GM de 28/03/2006. Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF.
Informática Básica: Sistema Operacional Windows 7/8/8.1, Pacote Microsoft Office 2010/2013 (Word, Excel,
PowerPoint) – Funções e teclas de atalho. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a
correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática, dispositivos e
siglas utilizadas na informática.
Advogado
DIREITO CONSTITUCIONAL
Princípios específicos de interpretação constitucional. Direito Constitucional Intertemporal. Vigência, validade
e eficácia das normas constitucionais e infraconstitucionais do regime constitucional anterior. Disposições
constitucionais gerais e transitórias. O Estado Democrático de Direito. Princípios constitucionais
fundamentais, gerais e setoriais. Regime representativo. República. Presidencialismo e Parlamentarismo. O
princípio da supremacia da Constituição. Controle da constitucionalidade das leis e atos normativos.
Modalidades: difuso e concentrado. Ação direta de inconstitucionalidade contra atos comissivos e omissivos.
Ação declaratória de constitucionalidade. Ação de descumprimento de preceito fundamental.
Inconstitucionalidade face à Constituição do Estado. Direitos e garantias fundamentais: individuais e
coletivos. Liberdade, igualdade, devido processo legal, inviolabilidade do domicílio, sigilo das comunicações,
propriedade e sua função social. Direitos políticos. Direitos sociais e difusos. Ordem social. Organização
político-administrativa do Estado brasileiro. Repartição de competências e seus critérios. Competências
político-administrativas e legislativas. Princípio da Reserva da Administração. Autonomia dos entes
federativos. Intervenção federal e estadual. Mecanismos de integração e de cooperação federativos:
regiões, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. O Município na Constituição
Federal Princípios de organização e competências municipais. Lei Orgânica do Município. Separação de
Poderes: o sistema de freios e contrapesos. As funções legislativa, administrativa e jurisdicional. Delegações
de funções. Invasões de competência. Poder Legislativo. Organização, Funções típicas e atípicas.
Atividades impróprias e passíveis de glosa. Imunidade parlamentar dos Vereadores. Regime remuneratório.
Verbas indenizatórias. Proibições e Perda do Mandato. Total da despesa do Legislativo. Controle
parlamentar dos atos da administração pública. Comissões parlamentares de inquérito: objeto, poderes e
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limites. Processo legislativo. Iniciativa das leis. Emendas parlamentares. Discussão e votação. Sanção e
veto. Promulgação e publicação. Espécies legislativas: emendas à Lei Orgânica, leis complementares, leis
ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções. Medidas Provisórias. Poder Executivo.
Atribuições do Chefe do Executivo. Prefeito Municipal. Mandato. Perda do mandato. Atribuições.
Responsabilidade político-administrativa. Crime de Responsabilidade. Improbidade Administrativa. Foro
competente. Secretários Municipais. Regime remuneratório dos agentes políticos do Poder Executivo.
Acumulação. Poder regulamentar: natureza, modalidades e limites ao seu exercício. Administração Pública.
Princípios constitucionais. Regimes de servidores públicos. Direitos e deveres. Acumulação. Nepotismo.
Previdência. Licitação. Controle parlamentar e Jurisdicional. Órgãos do Poder Judiciário do Estado.
Competências do Tribunal de Justiça. Ações constitucionais. Habeas corpus. Mandado de segurança
individual e coletivo. Ação popular. Ação civil pública. Mandado de injunção. Habeas data. Finanças
Públicas. Orçamento. Princípios constitucionais. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial. Tribunais de Contas da União e dos Estados: competências. Operações de crédito, inclusive
externas, contraídas por Municípios. Transferências voluntárias e retenção de receitas públicas. Sistema
Tributário Nacional. Competências tributárias da União, Estados e Municípios. Limitações constitucionais ao
poder de tributar: imunidades e privilégios. Princípios constitucionais tributários: capacidade contributiva,
legalidade, anterioridade e irretroatividade. Ordem econômica e financeira. Princípios da ordem econômica.
Intervenção do Estado. Prestação de serviços públicos e exploração da atividade econômica. O meio
ambiente na Constituição Federal. Princípios constitucionais de direito ambiental. Repartição de
competências ambientais entre os entes federativos. Tratamento diferenciado de produtos e serviços
conforme seu impacto ambiental. Espaços territoriais especialmente protegidos e sistema nacional de
unidades de conservação. Estudo Prévio de Impacto Ambiental e licenciamento ambiental.
DIREITO ADMINISTRATIVO
Direito Administrativo. Conceito. Taxinomia. Princípios explícitos e implícitos. Interpretação. Tendências
contemporâneas. Interesse Público. Discricionariedade. Conceito. Limites. Controle de legalidade. Desvio de
poder. Razoabilidade e proporcionalidade. Conceito jurídico indeterminado. Ato administrativo. Noções
gerais. Elementos. Características. Classificação. Desfazimento: anulação e revogação. Sanatória voluntária.
Prescrição. Organização administrativa. Noções gerais. Descentralização e Desconcentração. Órgãos
Públicos. Administração direta e indireta. Pessoas administrativas: pessoas políticas, autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mista, fundações e outras entidades privadas delegatárias. Advocacia
Pública. Contratos administrativos. Noções gerais. Elementos. Características. Distinção entre Acordos e
Contratos. Convênios. Cláusulas Exorbitantes. Formalização, alteração, execução e inexecução. Equilíbrio
Econômico Financeiro. Revisão, Reajuste e Repactuação. Prorrogação. Desfazimento e consequências.
Licitações. Princípios. Dispensa e inexigibilidade. Registro de Preços. Modalidades. Concorrência, tomada
de preços, convite, concurso, leilão, pregão presencial e pregão eletrônico. Habilitação. Julgamento.
Recursos. Adjudicação e homologação. Anulação e Revogação. Licitações sustentáveis. Ordem
Econômica. Fundamentos e Princípios. Atuação do Estado no domínio econômico. Planejamento.
Fomento. Exploração direta de atividade econômica. Meio ambiente. Normas de proteção ecológica. Política
Nacional do Meio Ambiente. Sistema Nacional do Meio Ambiente. Código Florestal e Áreas de Preservação
Permanente, conceito e hipóteses de supressão. Infrações administrativas ambientais. Serviços públicos.
Noções gerais. Princípios específicos. Competência da União, Estados e Municípios. Formas de execução.
Delegação. Concessão. Permissão. Autorização. Parcerias Público-Privadas. Concessão Administrativa e
Concessão Patrocinada. Gestão Associada dos Serviços Públicos. Poder Concedente, Concessionário e
Usuários. Tarifa e Preço. Modelos Tarifários. Receitas alternativas, complementares, acessórias e projetos
associados. Retomada do serviço. Encampação. Desapropriação. Reversibilidade dos bens afetos ao
serviço. Bens públicos. Noções gerais. Espécies. Afetação e desafetação. Regime dos bens públicos
móveis e imóveis. Gestão patrimonial. Venda, permuta, doação, aforamento, locação, concessão de direito
real de uso, concessão de uso, cessão, permissão e autorização de uso, dação em pagamento, usucapião,
investidura e concurso voluntário. Polícia administrativa. Noções gerais. Modos de atuação: a ordem de
polícia, a licença, a autorização, a fiscalização e a sanção de polícia. Espécies de poder de polícia. Polícias
de costumes e diversões; de construções; sanitária; de trânsito; de comércio e indústria; de profissões;
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ambiental. Partilha constitucional da competência de polícia administrativa. Intervenção do Estado na
propriedade. Noções gerais. Ocupação temporária. Requisição. Limitação administrativa. Servidão
administrativa. Tombamento. Intervenção sancionatória: multa, interdição, destruição de coisas e confisco,
parcelamento e edificação compulsórios. Poderes e Deveres dos Administradores Públicos. Poder
Hierárquico e Poder Disciplinar. Poder Regulamentar. Gestão financeira. Princípios Orçamentários. Leis
Orçamentárias. Orçamento. Receita e despesa. Estágios da Despesa Pública. Execução orçamentária.
Regime de Adiantamento. Responsabilidade Fiscal. Renúncia de receita. Geração da despesa. Despesas
obrigatórias de caráter continuado. Despesas com pessoal e controle. Destinação de recursos para o setor
privado. Operações de crédito. Restos a pagar. Fundos. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária e
patrimonial. Sistemas de controle externo e interno. Tribunais de Contas. Controle da atividade
administrativa. Noções gerais. Controle parlamentar. Controle pelos Tribunais de Contas. Controle
jurisdicional e autocontrole. Contencioso administrativo. Improbidade Administrativa. Controle Judicial.
Garantias e ações constitucionais dos administrados. Juridicidade. O controle de legalidade pelo habeas
corpus, mandados de segurança individual e coletivo, habeas data, mandado de injunção, ação popular e
ação civil pública.
DIREITO CIVIL. Direito Civil (Lei 10.406/2002): Vigência, validade, eficácia, interpretação e aplicação das
normas civis; Parte geral: Pessoa natural: Personalidade, capacidade, representação, assistência,
emancipação, estados (individual, familiar e político), nome e seu registro (Lei de Registros Públicos, Lei
6.015/1973), ausência, curadoria dos bens do ausente, morte e sucessão provisória e sucessão definitiva da
pessoa natural; Direitos da personalidade; Pessoa jurídica: Personalidade, capacidade, representação,
modalidades de pessoas jurídicas (associações, fundações, entes despersonalizados, sociedades de fato e
sociedades irregulares), responsabilidade e extinção; Domicílio civil das pessoas natural e jurídica; Bens
jurídicos: Classes: Bens considerados em si mesmos: Bens corpóreos e incorpóreos; Bens imóveis e móveis;
Bens fungíveis e consumíveis, bens divisíveis e indivisíveis, bens simples e compostos, bens singulares e
coletivos; Bens reciprocamente considerados: Bens principais e acessórios; Benfeitorias, acessões e
pertenças: Modalidades e distinções; Frutos e produtos: Modalidades e distinções; Bens considerados em
relação ao sujeito: Bens públicos e particulares; Bem de família: Convencional e legal (Lei 8.009/1990); Fato
jurídico: Conceituação e classificação, distinção e classificação de fato, ato e negócio jurídicos; Efeitos
aquisitivos, modificativos, conservativos e extintivos do fato jurídico; Elementos constitutivos do negócio
jurídico (Pressupostos de existência); Validade, invalidade (nulidade a anulabilidade) do negócio jurídico,
representação e simulação; Eficácia do negócio jurídico: condição, termo e encargo; Defeitos do negócio
jurídico: Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores; Atos jurídicos lícito e ilícito;
Abuso de direito; Prova: objeto, ônus e licitude; Meios de produção de prova. Prescrição e decadência:
distinção, modalidades, início, modo de alegação e prazos; Causas impeditivas, suspensivas, interruptivas da
prescrição. Direito das obrigações; Obrigações: Modalidades: Obrigações de dar coisa certa e incerta,
obrigações de fazer e não fazer, obrigações alternativas, obrigações divisíveis e indivisíveis e obrigações
solidárias (solidariedade ativa e passiva); Transmissão das obrigações: Cessão de crédito e Assunção de
Dívida; Adimplemento e extinção das obrigações: Pagamento: Sujeitos, objeto, lugar e tempo do pagamento.
Formas de extinção das obrigações: Pagamento em consignação, pagamento com sub-rogação, imputação
do pagamento, dação em pagamento, novação, compensação, confusão e remissão das dívidas,
Inadimplemento das obrigações: Efeitos do adimplemento e do inadimplemento, mora, perdas e danos, juros
legais e convencionais, cláusula penal e arras ou sinal. Direito dos contratos; Contratos civis: Elementos e
efeitos dos contratos; Formação dos contratos: Estipulação em favor de terceiro, promessa de fato de
terceiro, vícios redibitórios, evicção, contratos aleatórios, contrato preliminar, contrato com pessoa a declarar;
Extinção do contrato: Distrato, cláusula resolutiva, resolução por onerosidade excessiva; Espécies de
Contrato: Compra e venda: Disposições gerais e cláusulas especiais, retrovenda, venda a contento e venda
sujeita a prova, preempção ou preferência, venda com reserva de domínio, venda sobre documentos; Troca
ou permuta; Contrato estimatório; Doação: Disposições gerais e revogação; Locação de coisas; Empréstimo:
Classes: Comodato e mútuo; Prestação de serviço; Empreitada; Depósito: Classes: Depósitos voluntário e
necessário; Mandato: Disposições gerais, obrigações do mandatário e do mandante, extinção do mandato,
mandatos voluntário e judicial; Comissão; Agência e distribuição; Corretagem; Transporte: Disposições
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gerais, transporte de pessoas e de coisas; Seguro: Disposições gerais, seguro de dano e de pessoa;
Constituição de renda; Jogo e da aposta; Fiança: Disposições gerais, efeitos e extinção da fiança; Transação;
Compromisso; Atos Unilaterais: Promessa de recompensa, gestão de negócios, pagamento indevido,
enriquecimento sem causa; Responsabilidade civil: Distinção entre responsabilidade contratual e
extracontratual, subjetiva e objetiva, direta e indireta; Obrigação de indenizar e fixação da indenização.
Direitos reais: Posse: Conceituação, classificação aquisição, efeitos e perda da posse; Propriedade:
Disposições gerais, descoberta, aquisição da propriedade Imóvel (por usucapião, pelo registro do título e por
acessão), aquisição da propriedade móvel (usucapião, ocupação, achado do tesouro, tradição, especificação,
confusão, comissão e adjunção), perda da propriedade; Direitos de vizinhança: uso anormal da propriedade,
árvores limítrofes, passagem forçada, passagem de cabos e tubulações, águas, limites entre prédios e direito
de tapagem e direito de construir; Condomínio geral: Condomínio voluntário (direitos e deveres dos
condôminos e administração do condomínio), condomínio necessário; Condomínio edilício: Disposições
gerais, administração do condomínio, extinção do condomínio; Propriedade resolúvel; Propriedade fiduciária;
Servidões: Constituição, exercício e extinção das servidões; Usufruto: Disposições gerais, direitos e deveres
do usufrutuário e extinção do usufruto; Uso; Habitação; Direito do promitente comprador; Penhor:
Disposições gerais, constituição do penhor, direitos e obrigações do credor pignoratício, extinção do penhor,
penhor rural (disposições gerais, penhor agrícola e penhor pecuário), penhor industrial e mercantil, penhor de
direitos e títulos de crédito, penhor de veículos, penhor legal; Hipoteca: Disposições gerais, hipoteca legal,
registro e extinção da hipoteca e hipoteca de vias férreas; Anticrese.
DO DIREITO DE FAMÍLIA: Do Direito Pessoal: do casamento; das relações de parentesco. Do Direito
Patrimonial: do regime de bens entre os cônjuges; do usufruto e da administração dos bens de filhos
menores; dos alimentos; do bem de família. Da União Estável. Da Tutela e da Curatela. Lei nº. 8.742/1993.
Lei Orgânica da Assistência Social e suas alterações. Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004.
Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência
Social - NOB/SUAS 2005. Resolução CNAS nº. 109/2009 – Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais. Lei nº. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha. Lei nº. 8.212/1991 – Lei Orgânica da
Seguridade Social: Títulos I, II e III. Cadastro Único - Decreto nº 6.135/07. NOB RH SUAS/2006. Estatuto da
Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90. Estatuto do Idoso – Lei 10.741/03. Sistema Único de Saúde –
SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e Controle Social; Diretrizes para a gestão do
SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento, Regulação, Pactos pela Saúde.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Direito Processual Civil (Lei 13.105/16/03/2015): Aplicação da norma
processual no tempo e no espaço; Legitimação: ordinária e extraordinária; Capacidade processual:
capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória; Partes: Deveres,
responsabilidade, despesas, multas e substituição das partes; Procuradores: Representação processual,
substituição dos procuradores, deveres e responsabilidade (Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei 8.906/1994
e Código de Ética e Disciplina da OAB); Litisconsórcio; Intervenção de terceiros: Assistência: Simples e
litisconsorcial, oposição, nomeação à autoria, denunciação da lide e chamamento ao processo; Funções
essenciais à justiça: Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e Advocacia (Constituição
Federal/1988); Organização e divisão do Poder Judiciário (Constituição Federal/1988); Competência:
competência internacional, competência interna, competência em razão do valor e da matéria, competência
funcional, competência territorial, modificações da competência e declaração de incompetência; Juiz:
Poderes, deveres, responsabilidade, impedimentos e suspeição do juiz; Auxiliares da justiça: Serventuário,
oficial de justiça, perito, depositário, administrador e intérprete; Atos processuais: Forma dos atos
processuais, atos em geral, atos da parte, atos do juiz e atos do escrivão ou chefe de secretaria; Tempo dos
atos processuais: Prazos processuais: regras de contagem e verificação dos prazos e das penalidades;
Lugar dos atos processuais; Comunicações dos atos processuais: Disposições gerais, Cartas, citações e
intimações, nulidades; Distribuição e do registro; Valor da causa; Formação do processo; Suspensão do
processo; Extinção do processo; Tutela Antecipada. Processo de conhecimento: Distinção entre processo e
procedimento; Distinção ente procedimentos comum ordinário e comum sumário; Procedimento sumário;
Procedimento ordinário: Petição inicial: requisitos e pedido; Indeferimento da petição inicial; Resposta do réu:
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Contestação, exceção de incompetência, de impedimento e de suspeição, reconvenção; Revelia;
Providências preliminares: Verificação dos efeitos da revelia, declaração incidente, fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do pedido e alegações do réu; Julgamento conforme o estado do processo:
Extinção do processo, julgamento antecipado da lide, audiência preliminar e saneamento do processo;
Provas: Depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, prova documental (força probante
dos documentos, arguição de falsidade e produção da prova documental), prova testemunhal
(admissibilidade, valoração e produção da prova testemunhal), prova pericial, inspeção judicial; Audiência:
Conciliação e instrução e julgamento; Sentença: Requisitos e efeitos da sentença; Coisa julgada; Liquidação
de sentença; Cumprimento de sentença; Processo nos tribunais: Uniformização da jurisprudência, declaração
de inconstitucionalidade, homologação de sentença estrangeira e ação rescisória; Recursos: Teoria geral dos
recursos, apelação, agravos, embargos infringentes e embargos de declaração. Recursos para o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça: Recursos ordinários, recurso extraordinário, recurso
especial e ordem dos processos no tribunal. Processo de execução: Execução em geral: Partes,
competência, requisitos necessários para realizar qualquer execução (inadimplemento do devedor e título
executivo), responsabilidade patrimonial, disposições gerais; Espécies de execução: execução para a
entrega de coisa (entrega de coisa certa e incerta), execução das obrigações de fazer e de não fazer
(disposições comuns e particulares), execução por quantia certa contra devedor solvente (disposições gerais
sobre penhora, avaliação e da arrematação; citação do devedor e da nomeação de bens à penhora; penhora,
depósito, penhora de créditos e de outros direitos patrimoniais; penhora, depósito e administração de
empresa e de outros estabelecimentos; avaliação; adjudicação; alienação por iniciativa popular; alienação em
hasta pública; pagamento ao credor; disposições gerais sobre pagamento ao credor, entrega do dinheiro e
usufruto de móvel ou imóvel); Execução contra a fazenda pública; Execução de prestação alimentícia;
Embargos do devedor: Disposições gerais, embargos à execução contra a fazenda pública, embargos à
execução fundada em título extrajudicial, embargos à execução e embargos na execução por carta;
Execução por quantia certa contra devedor insolvente: Disposições gerais, insolvência, insolvência requerida
pelo credor, insolvência requerida pelo devedor ou pelo seu espólio, declaração judicial de insolvência,
atribuições do administrador, verificação e da classificação dos créditos, saldo devedor, e extinção das
obrigações; Suspensão e da extinção do processo de execução. Processo cautelar: Teoria geral do processo
cautelar; Poder geral de cautela; Procedimento comum cautelar. Procedimentos especiais: Teoria geral dos
procedimentos especiais; Distinção entre procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e de jurisdição
voluntária; Procedimento de consignação em pagamento, Procedimento de depósito; Procedimentos de
anulação e de substituição de títulos ao portador; Procedimento de prestação de contas; Procedimentos
possessórios (disposições gerais, Procedimento de manutenção, de reintegração de posse e interdito
proibitório); Procedimento de nunciação de obra nova, Procedimentos de usucapião de terras particulares
(usucapião ordinário, extraordinário, especial e coletivo. Informática Básica: Sistema Operacional Windows
7/8/8.1, Pacote Microsoft Office 2010/2013 (Word, Excel, PowerPoint) – Funções e teclas de atalho.
Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de
software para o ambiente de microinformática, dispositivos e siglas utilizadas na informática.
Agente de Controle Interno
Contabilidade Geral: Patrimônio: componentes patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido. Fatos
contábeis e respectivas variações patrimoniais. Contas patrimoniais e de resultado. Teorias, funções e
estrutura das contas. Sistema de contas e plano de contas. Regime de competência e regime de caixa.
Provisões em geral. Escrituração. Sistema de partidas dobradas. Escrituração de operações típicas. Livros
de escrituração: diário e razão. Erros de escrituração e suas correções. Balancete de verificação. Apuração
de resultados; controle de estoques e do custo das vendas. Balanço patrimonial: obrigatoriedade e
apresentação; conteúdo dos grupos e subgrupos. Classificação das contas; critérios de avaliação do ativo e
do passivo; levantamento do balanço de acordo com a Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações).
Demonstração do resultado do exercício: estrutura, características e elaboração de acordo com a Lei
6.404/76. Teoria da Contabilidade: Conceito e objetivos da Contabilidade. Usuários e suas necessidades de
informação. Os Princípios de Contabilidade (aprovados pelo conselho Federal de Contabilidade, e
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alterações). Reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas e despesas, ganhos e perdas.
Patrimônio Líquido e suas teorias. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Princípios fundamentais de
contabilidade sob a perspectiva do setor público (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade,
Resolução CFC 1.111/2007). Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - do Conselho
Federal de Contabilidade: Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação; Patrimônio e Sistemas Contábeis;
Planejamento e seus Instrumentos sob o Enfoque Contábil; Transações no Setor Público; Registro Contábil,
Demonstrações Contábeis; Consolidação das demonstrações Contábeis; Controle Interno; Depreciação,
Amortização e Exaustão; Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em entidades do Setor Público.
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público: conceito, diretrizes, sistema contábil, registro contábil,
composição do patrimônio público, conta contábil, estrutura básica. Balanços financeiro, patrimonial,
orçamentário e demonstrativo das variações, de acordo com a Lei 4.320/64. Patrimônio na administração
pública: Conceito, patrimônio sob o aspecto qualitativo, avaliação e mensuração de ativos e passivos,
depreciação, amortização e exaustão, inventário. Auditoria: Normas brasileiras e internacionais para o
exercício da auditoria interna: independência, competência profissional, âmbito do trabalho, execução do
trabalho e administração do órgão de auditoria interna. Auditoria no setor público: finalidades e objetivos;
abrangência de atuação; formas e tipos; normas relativas à execução dos trabalhos; normas relativas à
opinião do auditor; relatórios e pareceres de auditoria; operacionalidade. Objetivos, técnicas, procedimentos
e planejamento dos trabalhos de auditoria; programas de auditoria; papéis de trabalho; testes de auditoria;
amostragens estatísticas em auditoria; eventos ou transações subsequentes; revisão analítica; entrevista;
conferência de cálculo; confirmação; interpretação das informações; observação; procedimentos de auditoria
em áreas específicas das demonstrações contábeis. Administração Orçamentária e Financeira: Orçamento
Público: conceitos e princípios. Orçamento-programa. Ciclo orçamentário: elaboração, aprovação, execução
e avaliação. O orçamento na Constituição de 1988. Processo de Planejamento orçamento: plano plurianual,
lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Conceituação, classificação e estágios da receita e
despesa públicas. Dívida ativa. Regime de adiantamento (suprimento de fundo). Restos a pagar. Despesas
de exercícios anteriores. Dívida pública. Créditos adicionais. Descentralização de créditos. Lei 4.320/64. Lei
Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ética profissional. Controle Interno: finalidades,
atividades e competências. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Sistema de Controle Interno;
Controle Externo; Legislação: Lei Complementar Federal Nº 101/2000, Lei Federal nº 8.429/92; Dos Limites
Constitucionais para Repasses ao Poder Legislativo Municipal. Controle da Administração Pública: espécie
de controle e suas características; seus efeitos na prestação dos serviços públicos; Responsabilização
Administrativa, Civil e Penal dos Agentes Municipais. Contabilidade Pública: Conceito, objetivo e regime.
Campo de aplicação. Lei Nº 4.320/64, Decreto Lei nº 200/67, Portaria Interministerial nº 163/2001. Receita e
despesa pública: conceito, classificação econômica e estágios. Receitas e Despesas Orçamentárias e Extra
Orçamentárias. Plano de Contas: conceito, estruturas e contas do ativo, passivo, resultado e compensação.
Balanço financeiro, orçamentário, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Relatório
Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal. Normas brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público - NBCT 16. Noções de Administração: Noções de gestão de pessoas; Teorias
Administrativas. Planejamento Estratégico: noções e princípios; conceito e fundamentos de gestão de
projetos; conceito, fundamentos e objetivos de gestão da qualidade; aspectos orçamentários e financeiros da
execução de contratos. Economia: Distribuição de renda no Brasil e desigualdades regionais. Análise
Microeconômica: determinação das curvas de procura e curvas de indiferença; fatores de produção;
produtividade média e marginal; análise de competitividade. Análise Macroeconômica: sistema de Contas
Nacionais; contas Nacionais no Brasil; conceito de déficit e dívida pública. Estabilização econômica,
promoção do desenvolvimento e redistribuição de renda. Matéria Constitucional: Dos direitos e garantias
fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; dos direitos de
nacionalidade; dos direitos políticos, da tributação e do orçamento. Competências federativas: União,
Estados e Municípios. Da Administração pública: disposições gerais; dos servidores públicos. Da
organização dos Poderes; Código Tributário Nacional - CTN; Lei Complementar Federal Nº 116/2003. Lei Nº
10.406/2002: Título II - Das Pessoas Jurídicas, Capítulo III - Dos Bens Públicos. Matéria Administrativa:
Organização administrativa do Município: administração direta e indireta; autarquias, fundações públicas;
sociedades de economia mista, Lei Nº 8.666/93 e alterações, Lei Nº 10.520/2002. Atos administrativos:
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conceito, requisitos, elementos, pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; revogação e
invalidação. Serviços públicos: conceito e classificação; regulamentação e controle; requisitos do serviço e
direitos do usuário; competências para prestação do serviço; serviços delegados a particulares; concessões,
permissões e autorizações; convênios e consórcios administrativos. Contratos administrativos: conceito e
características Poderes administrativos: poder vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder
disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Informática Básica: Sistema
Operacional Windows 7/8/8.1, Pacote Microsoft Office 2010/2013 (Word, Excel, PowerPoint) – Funções e
teclas de atalho. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico. Noções de
hardware e de software para o ambiente de microinformática, dispositivos e siglas utilizadas na informática.
Agente de Administração
1. Administração Pública Municipal: Conceitos básicos sobre Prefeitura e Câmara: poderes, funções,
membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: organização interna
e relação entre os Setores. Características e atribuições dos órgãos municipais. Impostos e taxas. 2.
Administração e ambiente de trabalho: Atendimento e comunicação. Técnicas administrativas. Teorias de
administração geral. Organograma, fluxograma. Relações humanas no trabalho. Organização de reuniões e
eventos. Rotinas e controles e administrativos, emissão de relatórios, desempenho, produtividade, qualidade.
Organização do local de trabalho. Ética no exercício profissional. Pessoas Físicas e Jurídicas. Protocolo e
arquivo de documentos. 3. Comunicação oficial: atributos básicos, formas de tratamento. Definição,
características e finalidade dos seguintes atos de comunicação: ata, atestado, certidão, declaração, decreto,
despacho, edital, estatuto, instrução normativa, lei, memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria,
procuração, relatório, requerimento, resolução. 4. Financeiro e Orçamentário: Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de abril de 2000); Lei nº 8.666/93; Consolidação de demonstrações
contábeis; Análise econômica e financeira; Imposto de Renda de Pessoa Jurídica; Contribuição Social sobre
o Lucro líquido; IRRF; ISS; PIS; COFINS; Sistema de custos e informações gerenciais; Planejamento
Orçamentário; Matemática Comercial e Financeira: Juros Simples, Juros Compostos, Descontos, Séries
Uniformes de Pagamentos (Sistema Price), Amortização, Fluxo de caixa. Análise da viabilidade de
Investimentos e Financiamentos. 5. Informática Básica: Sistema Operacional Windows 7/8/8.1, Pacote
Microsoft Office 2010/2013 (Word, Excel, PowerPoint) – Funções e teclas de atalho. Conceitos, serviços e
tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente
de microinformática, dispositivos e siglas utilizadas na informática.
Agente de Turismo
Evolução e desenvolvimento do turismo: passado, presente e perspectivas futuras. Fundamentos do Turismo
e SISTUR: demanda, oferta, mercado, espaço, infraestrutura e canais de distribuição. Eventos: conceitos,
classificação, tipologias, planejamento, organização e processo de captação. Lazer: tendências do
entretenimento no turismo e políticas de lazer no espaço público. Impactos do turismo: ambiental, econômico
e sociocultural. Turismo e sustentabilidade. Educação e qualificação profissional para o turismo. Marketing
turístico: relações públicas, assessoria de imprensa, construção de imagem dos lugares, comportamento do
consumidor no turismo, mix de marketing, segmentação do turismo e estratégias de comunicação turística.
Pesquisas em turismo: variáveis, fontes estatísticas, representação gráfica, análises e sistemas de
informação. Poder público e turismo: papel do Estado, planos de governo, políticas de turismo, planejamento
turístico, legislação turística, organismos e associações. Gestão financeira do turismo: fontes de
financiamento e linhas de crédito, conta satélite do turismo e efeitos multiplicadores do turismo.
Características históricas e turísticas do Município de Calmon. Informática Básica: Sistema Operacional
Windows 7/8/8.1, Pacote Microsoft Office 2010/2013 (Word, Excel, PowerPoint) – Funções e teclas de atalho.
Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de
software para o ambiente de microinformática, dispositivos e siglas utilizadas na informática.

8

Arquiteto
1. Linguagem de projetos; Métodos e técnicas de Projeto de Arquitetura e de Desenho Urbano;
Representação técnica de projetos arquitetônicos e urbanísticos; Programas de necessidades; Ergonomia;
Acessibilidade; Sistemas estruturais: noções de comportamento e desempenho; Controle térmico, acústico e
luminoso das edificações; Noções de design de interiores, ambientação e layout de escritórios; Sinalização
comunicação e programação visual; Planejamento Territorial Urbano: Índices Urbanísticos; Parcelamento do
solo; Desenho e Reestruturação Urbana; Impactos Ambientais Urbanos; Mobiliário Urbano; Urbanização de
logradouros e paisagismo; Projeto de espaços abertos; Paisagismo; 2. Noções dos projetos
complementares: Instalações elétricas e hidro–sanitárias; Especificação de serviços e materiais; Sistemas
de segurança nas edificações; Prevenção contra incêndio; Especificação de materiais e serviços e
dimensionamento básico; 3. Viabilidade técnico–financeira; Memoriais descritivos; Cadernos de encargos;
Orçamento; Composição de custos; Técnicas de gerenciamento de atividades e recursos; Acompanhamento
e fiscalização, controle e programação de obras; Composição orçamento e custos, projetos quantitativos;
programas e controles físico e financeiro de obras; Organização e construção de canteiro de obras 4.
Patrimônio Histórico Cultural e Ambiental; Áreas de interesse especial; Cartas Patrimoniais 5.
Tecnologias - AutoCAD 3D, ou Sketch Up ou Revit, maquetes eletrônicas. Cartografia – escalas, sistemas
de coordenadas e projeção cartográfica. Sistemas de informação geográfica: conceituação, requisitos e
funcionalidades; os principais sistemas em geoprocessamento SIG e CAD. Geoprocessamento: dados e
informações geográficas; ferramentas de análises espaciais básicas; consulta e armazenamento de
geodados e informações geoespaciais em ambiente de banco de dados. 5. Legislações: Legislação
urbanística e ambiental; Propriedade urbana e solo urbano; Planejamento Urbanístico no Brasil: planos
urbanísticos federais, estaduais e municipais; Plano Diretor de Calmon. Ordenação do solo: sistema viário,
uso e ocupação do solo, paisagem urbana; Instrumentos de intervenções urbanísticas: limitações e restrições
à propriedade, servidão urbanística, desapropriações; Direito de construir: limites, restrições de vizinhança,
limitações administrativas; Controle da construção; Contratos; Responsabilidades decorrentes da construção;
Ações de vizinhança e perícias judiciais; Zoneamento de uso de solo; Legislação, redação de laudos e
avaliação de imóveis urbanos; Acessibilidade para pessoas com deficiência: edificações, espaço, mobiliário e
equipamentos urbanos – NBR 9050. Noções sobre as diretrizes nacionais para o Saneamento Básico – Lei
11.445/2007. Informática Básica: Sistema Operacional Windows 7/8/8.1, Pacote Microsoft Office 2010/2013
(Word, Excel, PowerPoint) – Funções e teclas de atalho. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a
internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática,
dispositivos e siglas utilizadas na informática.
Assistente Social
Políticas Sociais Públicas no Brasil. A evolução histórica do Serviço Social no Brasil. Construção do
conhecimento na trajetória histórica da profissão. Serviço Social e Assistência Social: trajetória, história e
debate contemporâneo. Planejamento e administração no Serviço Social: tendências, os aspectos da prática
profissional e a prática institucional. O processo de trabalho no Serviço Social. Interdisciplinaridade.
Movimentos sociais. Terceiro Setor. Lei Federal N.º 8.662/93 (Lei que regulamenta a profissão do Assistente
Social). Questão Social. Controle Social. Código de Ética Profissional do Assistente Social. As dimensões
ético-políticas, técnico-operativas e teórico-metodológicas do Serviço Social. Lei nº. 8.742/1993. Lei Orgânica
da Assistência Social e suas alterações. Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Sistema Único
de Assistência Social – SUAS. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social NOB/SUAS 2005. Resolução CNAS nº. 109/2009 – Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Lei
nº. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha. Lei nº. 8.212/1991 – Lei Orgânica da Seguridade Social: Títulos I, II e
III. Cadastro Único - Decreto nº 6.135/07. NOB RH SUAS/2006. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei
8.069/90. Estatuto do Idoso – Lei 10.741/03. Informática Básica: Sistema Operacional Windows 7/8/8.1,
Pacote Microsoft Office 2010/2013 (Word, Excel, PowerPoint) – Funções e teclas de atalho. Conceitos,
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serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de software para
o ambiente de microinformática, dispositivos e siglas utilizadas na informática.
Contador
Contabilidade Geral: objetivo e finalidade. Estrutura conceitual básica da contabilidade. Princípios
fundamentais da contabilidade. Regulamento de Imposto de Renda – Decreto Lei nº 1.041/94. Contabilidade
Pública: conceito, campo de aplicação. A função da contabilidade na Administração Pública. Sistemas da
contabilidade pública: objetivo e classificação. Sistemas: orçamentário, financeiro, patrimonial de
compensação e de custos. Demonstrações contábeis de entidades governamentais (Lei nº 4.320/64).
Balanços: orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Relatório
resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal: regulamentação e composição segundo a
Lei Complementar nº 101/2000 e Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) emitido pela Secretaria do
Tesouro Nacional (STN). Exercício financeiro: definição. Regime contábil: classificação. Regime de caixa e
de competência. Regime contábil brasileiro: reconhecimento das receitas e despesas públicas. Aplicação dos
princípios fundamentais de contabilidade da área pública. Receita Pública: conceito. Controle da execução da
receita orçamentária: contabilização dos estágios de realização da receita orçamentária. Receita
extraorçamentária: definição, casos de receita extraorçamentária e contabilização. Dívida Ativa: conceito,
classificação, apuração, inscrição e cobrança. Contabilização. Despesa Pública: Conceito. Controle da
execução da despesa orçamentária: contabilização dos estágios de realização da despesa orçamentária.
Despesa extraorçamentária: definição, casos de despesa extraorçamentária de gestão dos recursos
financeiros. Gestão por caixa único. Gestão por fundos especiais regulamentados. Adiantamentos: conceito e
contabilização. Planejamento Governamental: Conceito de Planejamento. Plano de Governo: conceito,
estrutura atual do sistema orçamentário brasileiro. Base legal do planejamento governamental. Sistema
Orçamentário Brasileiro. Plano Plurianual: conceito, objetivo e conteúdo. Lei de Diretrizes Orçamentárias:
conceito, objetivo e conteúdo. Metas Fiscais e Riscos Fiscais. Lei de Orçamento Anual: conceito de
Orçamento Público. Princípios orçamentários. Aspectos político, jurídico, econômico e financeiro do
Orçamento. Conteúdo do Orçamento-Programa: quadros que o integram e acompanham, conforme a Lei nº
4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000. Classificações Orçamentárias. Classificação da receita por
categorias econômicas. A classificação da receita orçamentária. Classificação da despesa. Classificação
institucional. Classificação funcional-programática. Classificação econômica. A classificação da despesa
conforme a Lei nº 4.320/64, a Portaria MOG nº 42/99 e a Portaria Interministerial nº 163/2001 (consolidada e
atualizada). Processo Orçamentário. Elaboração da proposta orçamentária: conteúdo, forma e competência.
Discussão, votação e aprovação: encaminhamento da proposta ao Poder Legislativo. Emendas, vetos e
rejeição à proposta orçamentária. Aprovação da Lei de Orçamento. Execução orçamentária da receita:
programação financeira, lançamento, arrecadação e recolhimento. Conceitos. Execução orçamentária da
despesa: programação financeira, licitação, empenho, liquidação e pagamento. Os créditos adicionais ao
orçamento: classificação e recursos para sua abertura. Direito Administrativo. Contrato administrativo:
conceito, tipos e cláusulas essenciais. Regime Jurídico da Licitação: conceito, finalidade e modalidades de
licitação. Serviços e obras públicas: conceito e formas de execução. Bens públicos: conceito e classificação
dos bens públicos. Alienação dos bens públicos. Limites Constitucionais de Despesas. Limites percentuais
dos gastos do Poder Legislativo Municipal. (Constituição Federal de 1988, atualizada e Emendas
Constitucionais nº 01/1992, 25/2000 e 58/2009). LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal: principais conceitos,
pontos de controle e índices aplicáveis a esfera de governo municipal, integração entre o Planejamento e o
Orçamento Público previstos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Os crimes praticados
contra as finanças públicas (Lei Federal nº 10.028/00). 5ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao
Setor Público (MCASP) Editado pela Portaria STN - Secretaria do Tesouro Nacional nº 437/12 e Portaria
Conjunta nº 02/12, e Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela Portaria STN – Secretaria do Tesouro
Nacional nº 637/12. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Decisão Normativa
TCE/SC – Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina n. 06/2008 com alterações pela Decisão
Normativa TCE/SC nº 011/2013. Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
relativas ao Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge). Informática Básica: Sistema
Operacional Windows 7/8/8.1, Pacote Microsoft Office 2010/2013 (Word, Excel, PowerPoint) – Funções e
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teclas de atalho. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico. Noções de
hardware e de software para o ambiente de microinformática, dispositivos e siglas utilizadas na informática.
Enfermeiro
Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e Controle Social;
Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento,
Regulação, Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS; Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos,
legislações, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; Sistemas de informação em saúde. Participação
da comunidade. Política Nacional de Atenção Básica. Atenção Primária em Saúde. Ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde. Humanização. Implementação do modelo assistencial de atenção básica
com os Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Regionalização e Redes de Atenção à Saúde.
Gerenciamento de resíduos, biossegurança, prevenção e controle de riscos. Código de ética dos
profissionais de enfermagem. Lei do exercício profissional. Gerenciamento, administração e organização dos
serviços de enfermagem. Educação em Saúde. Teorias de Enfermagem. Sistematização da Assistência de
Enfermagem e Consulta de Enfermagem. Assistência de enfermagem em: urgências e emergências;
vigilância em saúde; auditoria dos serviços de saúde; imunização; saúde do adulto; saúde da
criança/adolescente; saúde da mulher; saúde do idoso; assistência em doenças sexualmente transmissíveis
(DST), síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), tuberculose e hepatites; obesidade; doenças
respiratórias; hipertensão arterial; diabetes mellitus; doenças cardiovasculares; doenças cerebrovasculares e
doença renal. Princípios de prevenção e controle da Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS).
Cuidados Assistenciais de Fundamentos de Enfermagem. Ações e cuidados na Atenção à Rede de
Urgências e Emergências, na Atenção à Rede de Pessoas com Deficiências, na Atenção à Rede de Doenças
Crônicas e na Atenção à Rede Psicossocial.
Engenheiro Agrônomo
Agrometeorologia e Climatologia; Avaliação e Perícias; Biotecnologia, Fisiologia Vegetal e Animal;
Cartografia, Geoprocessamento e Georreferenciamento; Comunicação, Ética, Legislação, Extensão e
Sociologia Rural; Construções Rurais, Paisagismo, Floricultura, Parques e Jardins; Economia, Administração
Agroindustrial, Política e Desenvolvimento Rural; Energia, Máquinas, Mecanização Agrícola e Logística;
Genética de Melhoramento; Manejo e Produção Florestal, Zootecnia e Fitotecnia; Gestão Empresarial,
Marketing e Agronegócio; Hidráulica, Hidrologia, Manejo de Bacias Hidrográficas, Sistemas de Irrigação e
Drenagem; Manejo e Gestão Ambiental; Microbiologia e Fitossanidade; Sistemas Agro-Industriais; Solos,
Manejo e Conservação do Solo e da Água, Nutrição de Plantas e Adubação; Técnicas e Análises
Experimentais; Tecnologia de Produção, Controle de Qualidade e Pós - Colheita de Produtos Agropecuários.
Ética profissional.
Engenheiro Ambiental
1. Legislação. Legislação Ambiental Federal, Estadual e Municipal; Política Nacional de Recursos Hídricos;
Legislação federal sobre contratações públicas; Lei 11.445/2007 - Política Nacional de Saneamento Básico;
Lei 12305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos; Lei 11107/2005 - Lei dos Consórcios Públicos;
Política Nacional do Meio Ambiente - Lei n. 6.938/1981; Mata Atlântica - Lei n. 11.428/2006; Crimes
Ambientais Lei n. 9.605/1998; Política Nacional Recursos Hídricos – Lei n. 9.433/1997; Parcelamento do Solo
Urbano – Lei n. 6.766/1979; Resoluções CONAMA n. 1/1986, n. 237/1997, n. 289/2001, n. 302/2002 e n.
303/2002 e 369/2006. Lei Federal n. 7.802/1989; Decreto Federal n. 4.074/2002; Código Sanitário Municipal;
Lei Orgânica do Município de Calmon; Código Tributário Municipal de Imbituba. 2. Meio Ambiente –
Preservação Ambiental e Controle da Poluição. A importância da água, do solo e do ar como componentes
dos ecossistemas na natureza; As poluições de origem pontual e difusa; A importância do saneamento no
controle da poluição, proteção da saúde das populações e preservação ambiental; A importância da
vigilância sanitária, da educação e do monitoramento ambientais na gestão do saneamento; Atuações da
Engenharia Sanitária vinculadas ao controle de enchentes urbanas; Doenças de veiculação hídrica; modos
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de transmissão; medidas de controle; Doenças de origem fecal; modos de transmissão e medidas de
controle; Características físicas, químicas e biológicas dos esgotos sanitários; Emissão de gases
provenientes da decomposição da matéria orgânica; Protocolo de Kioto; Classificação e conservação dos
solos, ecologia aplicada à agronomia; Fotointerpretação: noções básicas. Programa Zoneamento EcológicoEconômico: concepção geral. Propriedades Químicas, Físicas e Biológicas do solo. Correção da acidez do
solo, adubos e corretivos. Nutrição vegetal e recomendações de nutrientes; Classificação dos solos do
Estado do Rio de Janeiro; Conservação do solo e da água; da fauna e flora nativas; Práticas de controle da
erosão. Aptidão e uso agrícola dos solos. Prevenção e controle da poluição na agricultura. Recuperação de
matas ciliares, revegetação, arborizações urbana e rural. Paisagismo, parques e jardins. Métodos alternativos
ao uso de agrotóxicos; Licenciamento Ambiental: noções básicas, licenciamento ambiental para atividades
agrícolas, Agrotóxicos: noções básicas, princípios, culturas, Impactos ambientais/Poluição e conservação dos
recursos naturais, tratamento e destinação final dos efluentes agropecuários. 3. Recursos Hídricos. Ciclo
hidrológico; bacias hidrográficas; regime dos cursos d’água; hidrograma; águas superficiais; águas
subterrâneas; Conceituação de macro e micro drenagem; Critérios de dimensionamento para sistemas de
drenagem pluvial. 4. Sistemas de Abastecimento de Água. Consumo de água; partes constituintes dos
sistemas de abastecimento de água; critérios gerais de dimensionamento; Adução de água; adutoras por
gravidade em condutos livres e forçados; adutoras por recalque; órgãos acessórios; dimensionamento;
bombas e estações elevatórias; Tratamento de água; características físicas, químicas e biológicas da água;
padrões de potabilidade; principais processos de tratamento; estação de tratamento de água convencional;
Reservatórios de distribuição de água; importância; dimensionamento econômico; Redes de distribuição de
água; redes ramificadas e malhadas; aplicação do método de Hardy-Cross; dimensionamento; Sistemas de
abastecimento de água não convencionais; torneiras, chafarizes, lavanderias e banheiros públicos. 5.
Sistemas de Esgotamento Sanitário. Soluções individuais para destinação e tratamento dos esgotos
sanitários; privadas higiênicas; fossas sépticas; sumidouros; valas de infiltração; valas de filtração; filtros
anaeróbios; Redes coletoras de esgotos; classificação; partes constituintes; dimensionamento; Tratamento
de esgotos; processos de tratamento; estações de tratamento de esgotos; lodos ativados; lagoas de
estabilização; reatores anaeróbios; valos de oxidação; filtração biológica; Autodepuração de cursos d’água;
carga orgânica; demanda bioquímica de oxigênio; redução da concentração bacteriana. 6. Gestão dos
Resíduos Sólidos. Características físicas, químicas e biológicas do lixo; Acondicionamento, coleta,
transporte e destinação final adequado; Limpeza pública; Aterro Sanitário; Coleta seletiva e reciclagem.
Engenheiro Civil
1. Drenagem Urbana: Determinação de vazão de projeto para os sistemas de drenagem como:
sarjetas, galerias de águas pluviais e bueiros; 2. Topografia e Sistema de Informação Geográfica: planimetria,
altimetria, equipamentos, cartografia digital, softwares; 3. Sistemas de Abastecimento de Água: tratamento,
sistema de distribuição, manutenção de redes; 4 Sistemas de Esgotamento Sanitário: tratamento, sistema de
coleta, manutenção de redes; 5. Resíduos Sólidos: noções de resíduos sólidos, quanto à origem e
classificação, formas de tratamento: reciclagem, aterro sanitário e compostagem; 6. Serviços de limpeza
urbana: varrição e capina de vias públicas, acondicionamento e transporte de resíduos; 7. Pavimentação
urbana: projeto, estrutura, sinalização; 8. Prestação de assistência técnico/gerencial à administração pública;
09. Emissão de laudos e pareceres; 10. Fiscalização e responsabilização de obras em andamento; 11.
Termos de referências para contratação de serviços, projetos e equipamentos; 12. Análise de projetos; 13.
Qualidade e Eficiência no serviço Público; 14. Segurança do Trabalho: CIPA, normas regulamentadoras,
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho SESMT.
Farmacêutico

Políticas de medicamentos e Sistema Único de Saúde; Assistência Farmacêutica; Farmácia Clínica e
Atenção Farmacêutica; Seguimento Farmacoterapêutico de Paciente; Medicamentos como insumos de
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saúde; Serviços Farmacêuticos; Interpretação de exames clínicos laboratoriais; Farmacoepidemiologia;
Farmacovigilância; Estudo de Utilização de Medicamentos; Farmacoeconomia; Uso Racional de
Medicamentos; Pesquisa Clínica; Farmacoterapia Baseada em Evidências; Farmacologia Geral e Clínica;
Farmacocinética e Farmacodinâmica; Agentes Farmacêuticos e medicinais; Receptores e mecanismos de
ação; Classes Toxicidade, efeitos adversos e interações; Educação Sanitária; Assistência Domiciliar; Formas
Farmacêuticas Estéreis e Não Estéreis; Cálculo Farmacêutico; Biossegurança e Gestão Ambiental de
Resíduos nos Serviços de Saúde; Código de Ética da profissão; Leis, Decretos, RDCs, Portarias,
Resoluções, Normatizações e Códigos relacionados ao desenvolvimento da Farmácia; Regulação de
medicamentos; Componente básico e especializado da Assistência Farmacêutica; Microbiologia, Imunologia,
Bioquímica, Micologia, Hematologia e Citologia; Fisiopatologia; Química Farmacêutica; Farmacotécnica;
Fitoterapia; Homeopatia.
Farmacêutico/Bioquímico

Tipos de medicamentos; Acondicionamento de formas farmacêuticas; Vias de administração; classificação
das formas farmacêuticas; Matérias primas farmacêuticas; Pós, granulados e comprimidos; Tecnologia das
formas farmacêuticas revestidas, líquidas, não estéreis e oriundas de vegetais; esterilização e conservação
dos produtos farmacêuticos; Manipulação de produtos farmacêuticos; Padronização de medicamentos;
Dispensa de medicamentos; Aspectos legais e éticos no aviamento de prescrições médicas; Técnicas de
preparo de fórmulas magistrais; Análises clínicas: hematológicas, citológicas, bacteriológicas, micológicas,
parasitológicas, imunológicas; Pesquisa e determinação bioquímicas mais usuais procedidos em meios
biológicos; Análises bioquímicas em sangue, urina e outros meios biológicos; Compostos nitrogenados não
proteicos; Proteínas e seu fracionamento; Lipídeos e seu fracionamento; Glicídios; Exame físico, Bioquímico
e do sedimento urinário.
Fisioterapeuta
Fisioterapia preventiva: fundamentos e aplicações. Prevenção em Saúde Pública. Atuação Preventiva em
Fisioterapia. Fisioterapia Preventiva em Saúde do Trabalho. Atenção Básica a Saúde. Fisioterapia na
Atenção Básica. Educação Popular em Saúde. Avaliação cinesioterapêutica. Doenças Neurológicas na
Infância e adulto. Reabilitação do Hemiplégico. Equipe multidisciplinar e Educação do paciente. Avaliação do
paciente reumático – anamnese e exame físico e tratamento. Tratamento das doenças reumáticas –
medicina física e reabilitação. Introdução ao estudo do envelhecimento e da velhice. Políticas Públicas de
Atenção ao Idoso. Aspectos biológicos do envelhecimento: considerações sobre anatomia e fisiologia do
envelhecimento. Fisioterapia aplicada aos idosos portadores de disfunções. Avaliação e tratamento em
fisioterapia ortopédica e traumatológica. Recursos eletrotermofototerapêuticos. Provas de função muscular
Saúde da Família. A Família e seu Ciclo Vital: O Adulto. Anatomia Pulmonar e Cardíaca. Fisiologia Pulmonar
e Cardíaca. Semiologia Pulmonar e Cardíaca: Manobras e Recursos Fisioterapêuticos. Reabilitação cardiorespiratória. Ética em Fisioterapia. Leis e Resoluções do COFFITO.
Fonoaudiólogo
Ética e Legislação Profissional. Noções de Biossegurança. Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem oral
e escrita. Linguagem e Psiquismo. Alterações Específicas do Desenvolvimento da Linguagem oral:
diagnóstico e intervenção. Avaliação e Tratamento dos Distúrbios da Comunicação. Atuação fonoaudiológica
nas alterações de fala. Distúrbios Fonológicos: diagnóstico e intervenção. Atuação fonoaudiológica nos
quadros afásicos. Linguagem nos processos de envelhecimento. Linguagem Escrita: Desenvolvimento da
linguagem escrita. Etapas de aquisição da linguagem escrita. Distúrbios de aprendizagem e Dislexia.
Patologia do Sistema Nervoso Central: Patologia do SNC e suas implicações na comunicação:
Encefalopatias não progressivas. Encefalopatia Crônica Infantil Fixa (Paralisia Cerebral), Disartrias,
Dispraxias, Apraxias, Dislexia. Deficiência Mental. Distúrbios Psiquiátricos. Sistema Fonatório/O Processo
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Vocal Básico. Avaliação de Voz Clínica. Tratamento em Voz Clínica. Voz e Disfonia nos Ciclos de Vida: da
Infância à Senescência. Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Voz. Características vocais e terapia de
voz para indivíduos com surdez. Atuação fonoaudiológica nas funções orofaciais. Atuação fonoaudiológica
nas disfunções da articulação temporomandibular. Atuação Fonoaudiológica na Fissura Labiopalatina.
Aleitamento materno. Distúrbios de deglutição. Atuação fonoaudiológica em disfagia orofaríngea
neurogênica. Atuação fonoaudiológica: ação em disfagia orofaríngea mecânica. Audiologia: Desenvolvimento
da audição. Avaliação audiológica completa. Triagem auditiva neonatal e acompanhamento do
desenvolvimento da audição. Processamento Auditivo Central.
Médico
Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e Controle
Social; Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento,
Regulação, Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS. Conhecimentos de Medicina: Semiologia médica na
prática clínica; Radiologia Básica na prática clínica; Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia
básica; Ética Médica. Específicos: Hipertensão Arterial; Arritmias cardíacas; Doenças coronarianas; Embolia
pulmonar; Asma brônquica; Hemorragia digestiva; Úlceras e gastrites; Hepatites; Obstrução intestinal;
Isquemia mesentérica; Pancreatites; Diarreias; Parasitoses; Doenças inflamatórias intestinais; Anemias;
Neoplasias malignas mais prevalentes; cefaleias e enxaquecas; Convulsões; Acidente vascular encefálico;
Infecção urinária; Cólica renal; Infecção das vias aéreas superiores; Pneumonia adquirida na Comunidade;
Diabetes tipo I e Tipo II; Obesidade; Artrites; Lombalgia; AIDS; Síndrome Gripal e Doença Respiratória Aguda
Grave; Dengue; Tabagismo; Etilismo.

Médico Veterinário
1- Fundamentos teóricos de Bem Estar Animal e de Bioética. 2- Diretrizes gerais para a Erradicação e a
Prevenção da Febre Aftosa. 3- Zoonoses: Brucelose, Febre Amarela, Febre Maculosa, Gripe Aviária, Larva
Migrans, Leishmaniose, Leptospirose, Raiva, Toxoplasmose e Tuberculose (agente, espécies acometidas,
sintomas nos seres humanos, sinais clínicos nos animais, formas de transmissão, diagnóstico, notificação).
4- Doenças infecciosas e parasitárias: aspectos clínicos, de vigilância epidemiológica e de controle (doenças
de interesse para a Saúde Pública). 5- Produtos veterinários: medidas e orientações para o uso responsável
(antimicrobianos, endectocidas e inseticidas para grandes e pequenos animais). 6- Código de ética
profissional e Regulamentação da profissão de Médico. Veterinário.
Nutricionista
Políticas Públicas de Saúde: Bases de Estratégia da Saúde da Família (ESF); Segurança Alimentar e
Nutricional (SAN); Controle Social em Saúde. Programa Nacional de Alimentação Escolar. 2. Código de ética
do nutricionista. 3. Educação Alimentar e Nutricional: Objetivos e possibilidades de ação; Guias alimentares;
Promoção e educação em saúde; Alimentação saudável; Hábitos e práticas alimentares. 4. Avaliação
Nutricional de coletividades: Vigilância Nutricional – SISVAN; Métodos e técnicas de avaliação do estado
nutricional e consumo alimentar de populações; Determinantes socioculturais do estado nutricional do
consumo de alimentos. 5. Nutrição básica: Conceitos e propriedades; Nutrientes (definição, função, digestão,
absorção, metabolismo, interação, biodisponibilidade e fontes alimentares). 6. Nutrição humana nos ciclos de
vida: Avaliação Nutricional (critérios e métodos); DRI’s – Recomendações nutricionais; Crianças (Pré-escolar
e escolar); Adolescentes. 7. Distúrbios do metabolismo (diabetes mellitus e obesidade); Distúrbios do trato
digestório; Doenças cardiovasculares; Câncer; Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS);
Doenças hepáticas.

Odontólogo
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1. Epidemiologia em saúde bucal: princípios e dados do relatório do Projeto SB Brasil; 2. Políticas de Saúde
Bucal: Brasil Sorridente – Política Nacional de Saúde Bucal; Plano de Gerenciamento de resíduos de
serviços odontológicos. Prevenção e controle de riscos. Caderno de Atenção Básica /número 17. 3.Saúde
bucal coletiva: Cariologia– Aplicações Clínicas, prevenção; 4. Dentística restauradora: Técnicas e materiais
restauradores: amálgama, resina composta e ionômero de vidro – propriedades e indicações; 5.Endodontia:
Diagnóstico e tratamento das alterações pulpares; 6.Periodontia: periodonto, exame periodontal, anatomia e
noções clínicas; 7.Cirurgia: exodontia – técnicas.
Psicólogo
Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e Controle Social;
Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento,
Regulação, Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS; Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos,
legislações, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; Sistemas de informação em saúde. A pesquisa
científica como base para a atuação profissional; Os diferentes métodos de observação do comportamento
humano; O conceito de saúde como fenômeno multideterminado; Modalidades de intervenção em Psicologia
da Saúde. Perspectivas em Psicologia da Saúde; Comportamentos relacionados à saúde; O processo de
avaliação psicológica como base para a intervenção profissional em saúde; Influências sociais e ambientais
sobre a saúde; Redução de danos na abordagem de drogas e DST-AIDS; Vulnerabilidade e risco social de
famílias e indivíduos; desenvolvimento da autonomia dos usuários do CRAS e CREAS. Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS). Código de ética do psicólogo.

 NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM
Português para todos os cargos
Interpretação de textos. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Acentuação gráfica. Pontuação.
Ortografia. Classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral, preposição,
conjunção, interjeição. Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e verbal. Tempos e modos
verbais. Aspectos sintáticos e semânticos. Termos essenciais da oração: Sujeito e predicado. Sentido dos
vocábulos no texto. Significação das palavras. Processos de coordenação e subordinação (valores
semânticos).
Legislação Constitucional e Municipal para os cargos de Agente Administrativo, Agente de Defesa
Civil, Agente Financeiro, Agente de Recepção, Agente de Recursos Humanos, Agente de Tributação e
Fiscalização, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar de Turismo, Secretário de Escola,
Técnico em Agropecuária, Técnico em Contabilidade e Tesoureiro.
1. Constitucional: Dos direitos e garantias individuais: Da declaração e seus fundamentos. Os direitos
individuais como limitação ao poder do Estado. Princípio da legalidade. Tripartição de poderes na
constituição brasileira: Poder, Função e órgãos. Funções e fins do Estado. As três funções estatais. O
servidor público e a constituição: Agentes públicos. Acessibilidade aos cargos públicos. Estabilidade e
efetividade. Administração Pública: Princípios. Administração direta e indireta. Concessão e permissão de
serviços públicos. 2. Legislação Municipal: Lei Orgânica Municipal. LC 33/2010 - Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Calmon. LC 35/2010 – Estrutura Administrativa do Governo Municipal de Calmon. LC
36/2010 – Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos do Poder Executivo Municipal de Calmon.
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Aspectos Legais das políticas Sociais para os cargos de Agente de Vigilância Sanitária, Auxiliar de
Consultório Odontológico, Monitor de Programas Sociais e Técnico em Enfermagem.
Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e Controle Social;
Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento,
Regulação, Pactos pela Saúde, Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos, legislações, Núcleo de
Apoio à Saúde da Família – NASF; Sistemas de informação em saúde. Estatuto da Criança e do
Adolescente. Estatuto do Idoso.


NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO
PROFISSIONAL
Agente Administrativo
1. Administração Pública Municipal: Conceitos básicos sobre poder executivo e legislativo municipal;
características e atribuições dos órgãos municipais. Impostos e taxas. Noções de administração pública. 2.
Administração e ambiente de trabalho: Atendimento. Técnicas administrativas. Teorias de administração
geral. Organograma, fluxograma. Arquivo e técnicas de arquivamento. Relações humanas no trabalho.
Organização de reuniões e eventos. Rotinas e controles e administrativos, emissão de relatórios,
desempenho, produtividade, qualidade. Organização do local de trabalho. Apresentação e atitude no
ambiente de trabalho. 3. Comunicação oficial: atributos básicos, siglas e abreviaturas, formas de tratamento.
Definição e finalidade dos seguintes atos de comunicação: ofício, memorando, decreto, edital, ata, carta,
declaração, despacho, ordem de serviço, parecer, portaria, resolução, relatório, requerimento, atestado,
decreto. 4. Informática Básica: Sistema Operacional Windows 7/8/8.1, Pacote Microsoft Office 2010/2013
(Word, Excel, PowerPoint) – Funções e teclas de atalho. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a
internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática,
dispositivos e siglas utilizadas na informática..

Agente de Defesa Civil
Lei Federal Nº 12.608/12; Sistema Nacional de Defesa Civil; departamento da Defesa Civil e suas
responsabilidades, planos de contingência; Segurança e Saúde ocupacional; Noções de geologia,
meteorologia e hidrologia (micro bacias, acidentes geográficos, escorregamentos, influência das chuvas,
enchentes); Atitudes de Liderança; Desastres e riscos ambientais; Interpretação de plantas e acidentes
geográficos, topografia, croquis, mapas; Tipos de são e peculiaridade dos solos; Comunicação persuasiva;
Introdução Informática, mapas/GPS para saber buscar no sistema; Esferas do poder, relacionamento
Intersetorial; Interpretação de leis, conhecimentos de legislação pública; Legislação ambiental; Gestão de
conflitos; Recursos e Projetos dos Ministérios das Cidades, políticas públicas; Questões sociais, psicológicas
(comportamental); Estruturas de contenção (gabeão, muro, utilização dos recursos); Cidadania; Noções de
planejamento das ações de defesa civil: prevenção, preparação, respostas aos desastres e reconstrução,
conceitos, tipos e classificações de desastres; Educação ambiental; Prevenção de acidentes domésticos;
Montagem e coordenação de abrigos; Primeiros Socorros; Relatório de Primeiro Atendimento e Avaliação de
Danos. Lixiviação Urbana. Lesões Ambientais Urbanas: lixo, pichação, dejetos urbanos, áreas de proteção
ambiental na zona urbana. Prevenção e reação a desastres e fenômenos climáticos; Avaliação de danos
estruturais: Trincas, fissuras e rachaduras; sinais iminentes de queda de estruturas de alvenaria; sinais
externos de movimentação de taludes. Plano Diretor de Calmon.
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Agente de Financeiro
Aspectos diversos do orçamento; Princípios orçamentários; Tipos de orçamento; Classificação econômica e
funcional da despesa; Sistemas de contas; Noções sobre a receita pública; Tributos e suas espécies;
Regimes de caixa e competência, Atos da execução da receita. Atos da execução da despesa pública. Fluxo
de caixa; Receitas orçamentária e extra-orçamentária. Operações bancárias: aplicações financeiras,
empréstimos, câmbio, cadastro, cartões de crédito, cheques, tarifas, transferências e serviços de cobrança.
Atendimento com qualidade (público interno e externo). Uso de equipamentos de escritórios: materiais de
consumo, fax, máquinas de calcular, copiadora, impressora e periféricos do computador. Serviço postal
brasileiro: características, tipos de serviços e limitações. Operações com cartórios: conceitos e
características. Noções sobre arquivo: conceitos básicos e técnicas de arquivamento. Noções sobre
correspondência oficial e comercial: tipos de documentos, abreviações e formas de tratamento. Princípios
básicos da administração. Administração pública: princípios básicos, estrutura, tipos de entidades e
organização. Ética e sigilo profissional. Fluxograma e organograma: conceitos, símbolos e usos. Noções de
licitação: princípios, definições e hipóteses de dispensa e inexigibilidade. Contratos com a administração
pública: conceitos, formalização, alteração, execução, inexecução e rescisão. Noções sobre administração
de estoque: características e gestão. Expressões numéricas, múltiplos, resolução de problemas, regras de
três simples e composta. Fundamentos de matemática financeira. Informática Básica: Sistema Operacional
Windows 7/8/8.1, Pacote Microsoft Office 2010/2013 (Word, Excel, PowerPoint) – Funções e teclas de atalho.
Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de
software para o ambiente de microinformática, dispositivos e siglas utilizadas na informática.
Agente de Recepção
Atendimento com qualidade (público interno e externo). Uso de equipamentos de escritórios: materiais de
consumo, fax, máquinas de calcular, copiadora, impressora e periféricos do computador. Principais
características do serviço de telefonia. Serviço postal brasileiro: características, tipos de serviços e
limitações. Ética e sigilo profissional. Regras básicas de etiqueta no atendimento e acompanhamento de
visitantes. Informática Básica: Sistema Operacional Windows 7/8/8.1, Pacote Microsoft Office 2010/2013
(Word, Excel, PowerPoint) – Funções e teclas de atalho. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a
internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática,
dispositivos e siglas utilizadas na informática.
Agente de Recursos Humanos
A gestão de pessoas no serviço público como um recurso estratégico; Características da Gestão de
Recursos Humanos na perspectiva da Administração Pública Tradicional, da Gestão Pública e do Novo
Serviço Público (Governança Responsiva); Despesas com pessoal, orçamento público e Lei de
Responsabilidade Fiscal; Vencimentos, Remuneração e Vantagens; Princípios da administração pública e a
gestão de pessoas; Vencimentos diretos e indiretos; Gestão por desempenho e avaliação: Formas de apoiar
e desenvolver pessoas; Processo de ingresso no serviço público; A gestão de pessoas e seu papel frente ao
desenvolvimento das políticas públicas; Conhecimentos, habilidades e atitudes: o conceito de competências
no trabalho e seu uso no setor público; Qualidade de Vida no Trabalho. E-Social: O que é?; E-Social:
(http://www.esocial.gov.br/doc/PerguntaseRespostas_versao1_27_12_2013.pdf). Informática Básica: Sistema
Operacional Windows 7/8/8.1, Pacote Microsoft Office 2010/2013 (Word, Excel, PowerPoint) – Funções e
teclas de atalho. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico. Noções de
hardware e de software para o ambiente de microinformática, dispositivos e siglas utilizadas na informática.

17

Agente de Tributação e Fiscalização
Noções de Direito Constitucional. Tributação e Orçamento. Sistema Tributário Nacional. Princípios
constitucionais tributários. Repartição constitucional de competências tributárias. Limitações ao poder de
tributar. Ordem econômica e financeira. Noções de Direito Administrativo. Teoria geral do Ato Administrativo:
conceito, classificação, espécies, elementos, requisitos e atributos do ato administrativo. Direito Tributário.
Conceito. Princípios. Normas gerais tributárias. Legislação Tributária: Vigência, interpretação, integração e
aplicação. Conceito de tributo e espécies incluídas na competência tributária municipal. Incidência. Não
Incidência. Imunidade. Isenção. Obrigação tributária: Principal e acessória. Hipótese de Incidência. Fato
gerador. Sujeitos ativos e passivos. Contribuinte e Responsável. Responsabilidade Solidária e supletiva.
Capacidade tributária. Domicílio tributário. Crédito tributário: natureza, conceito, constituição, suspensão,
extinção e exclusão. Lançamento: conceito, espécies, requisitos, efeitos, impugnação e revisão.
Administração Tributária. Fiscalização: termos e procedimentos. Sigilo Fiscal. Fiscalização das empresas
optantes pelo Simples Nacional. Dívida ativa: Requisitos e efeitos da Inscrição. Certidão negativa. Prescrição
e decadência. Renúncia de receitas. Infração, Fraude e Crimes contra a ordem tributária (lei 8.137/90). Lei
Complementar n.º 116, de 31 de julho de 2003. O ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:
Incidência; Não Incidência; Fato Gerador; Serviços Tributáveis; Lista de serviços; Estabelecimento Prestador;
Sujeito passivo; Contribuinte; Responsável; Base de cálculo; Alíquota; Preço do serviço. O ITBI – Imposto
sobre a Transmissão inter vivos de Bens Imóveis: Fato gerador, Base de Cálculo, Sujeito Passivo. O IPTU –
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana: Fato gerador, Base de Cálculo, Sujeito Passivo.
Legislação Tributária do Município. Código Tributário Municipal, legislação esparsa e regulamentos. Noções
de Direito Civil. Pessoas Naturais e Jurídicas. Atos jurídicos lícitos. Atos ilícitos. Negócio jurídico. Contratos e
espécies. A empresa, o empresário, a sociedade, o estabelecimento, nome empresarial e escrituração.
Posse e Propriedade: conceito, aquisição e perda. Contabilidade. Conceito, noções básicas, objeto,
finalidade, usuários e funções. Patrimônio: conceito, bens, direitos e obrigações. Equação patrimonial, origem
e aplicação de recursos. Conceitos contábeis básicos: contas, lançamentos, método das partidas dobradas.
Balanço patrimonial: apresentação e composição. Apresentação da demonstração do resultado. Auditoria.
Conceito e espécies. Procedimentos de Auditoria. Papéis de Trabalho. Fraude e erro. Planejamento de
Auditoria. Relevância. Risco de Auditoria. Aplicação de procedimentos de Auditoria. Relatório de Auditoria.
Matemática: Proporcionalidade: razão, proporção, regra de três simples e composta. Noções de Matemática
Financeira: porcentagem, juros simples e compostos. Informática Básica: Sistema Operacional Windows
7/8/8.1, Pacote Microsoft Office 2010/2013 (Word, Excel, PowerPoint) – Funções e teclas de atalho.
Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de
software para o ambiente de microinformática, dispositivos e siglas utilizadas na informática.
Agente de Vigilância Sanitária
Saneamento. Trabalho em equipe/processo de trabalho/comunicação. Mapeamento/territorialização.
Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. Diagnóstico comunitário. Sistema de informação em
saúde. Participação e mobilização social. Vigilância em saúde. Epidemiologia e Análise de situação de
saúde. Risco e gerenciamento de risco sanitário. Gestão da Vigilância Sanitária, Municipalização,
Descentralização. Conceitos: Abrangência, instrumentos de atuação, poder de polícia, emissão de autos e
documentos legais. Riscos ocupacionais e Saúde do Trabalhador. Infrações à legislação sanitária e suas
sanções - Lei Federal 6437/77. Alimentos: Manipulação, Armazenamento Transporte. Doenças Transmitidas
por Alimentos. Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - Lei Federal 9782/99 e suas alterações e
regulamentações. Normas gerais de saúde em Santa Catarina – Lei/SC 6.320/83 e suas alterações e
Decretos regulamentadores. Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal Nº 11.445, de 2007) e
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal Nº 12.305, de 2010).
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Auxiliar Administrativo
1. Administração Pública Municipal: Conceitos básicos sobre Prefeitura e Câmara: poderes, funções,
membros, características gerais. Estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal: organização interna
e relação entre os Setores. Características e atribuições dos órgãos municipais. Impostos e taxas. 2.
Administração e ambiente de trabalho: Atendimento e comunicação. Técnicas administrativas. Teorias de
administração geral. Organograma, fluxograma. Relações humanas no trabalho. Organização de reuniões e
eventos. Rotinas e controles e administrativos, emissão de relatórios, desempenho, produtividade, qualidade.
Organização do local de trabalho. Apresentação e atitude no ambiente de trabalho. Clientes internos e
externos. Relacionamento interpessoal.
Gerenciamento do tempo. Ética no exercício profissional.
Organograma e fluxograma. Pessoas físicas e jurídicas. Administração de conflitos. Protocolo e arquivo de
documentos. 3. Comunicação oficial: atributos básicos, siglas e abreviaturas, formas de tratamento.
Definição, características e finalidade dos seguintes atos de comunicação: ata, atestado, certidão,
declaração, decreto, despacho, edital, estatuto, instrução normativa, lei, memorando, ofício, ordem de
serviço, parecer, portaria, procuração, relatório, requerimento, resolução. Informática Básica: Sistema
Operacional Windows 7/8/8.1, Pacote Microsoft Office 2010/2013 (Word, Excel, PowerPoint) – Funções e
teclas de atalho. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico. Noções de
hardware e de software para o ambiente de microinformática, dispositivos e siglas utilizadas na informática.
Auxiliar de Biblioteca
Biblioteca Pública: ação cultural e educativa; Processos técnicos: Sistemas de classificação, teoria e prática.
Catálogos e fichas catalográficas: principais tipos e sua utilização nas bibliotecas. Normalização bibliográfica.
Organização e administração de bibliotecas, formação e desenvolvimento de coleções; planejamento
bibliotecário. Documentação e informação: conceito, desenvolvimento e estrutura de documentação; serviço
de referência: fontes de informação e disseminação da informação; novas tecnologias - internet, intranet,
bibliotecas automatizadas, uso e acesso à base de dados e fontes de informação on line, informática
aplicada à biblioteconomia. Conservação e pequenos reparos em documentos. Gestão de bibliotecas:
princípios e funções administrativas, planejamento, organização, avaliação de serviços e produtos,
instrumentos de coleta de dados, planejamento estratégico, marketing em unidades de informação.
Informática Básica: Sistema Operacional Windows 7/8/8.1, Pacote Microsoft Office 2010/2013 (Word, Excel,
PowerPoint) – Funções e teclas de atalho. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a
correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática, dispositivos e
siglas utilizadas na informática.
Auxiliar de Consultório Odontológico
Anatomia da cavidade bucal. Anatomia dental. Atribuições da equipe de saúde bucal no programa de saúde
da família. Atribuições de pessoal auxiliar em odontologia (Lei 11.889/2008). Biossegurança, controle de
infecção, prevenção e controle de riscos. Cárie dentária/cariologia. Dentição humana. Dieta, nutrição, saúde
bucal. Doenças periodontais. Doenças transmissíveis e não transmissíveis. Técnicas de escovação
supervisionada. Epidemiologia. Equipamento, material e instrumental de uso odontológico. Ergonomia, riscos
ocupacionais. Ética. Fluoretos. Identificação dos dentes. Ficha clínica. Imunidade, resistência, seres vivos.
Lei Estadual, Municipal de SC referente à saúde bucal. Periodontia, doenças periodontais. Prevenção das
doenças bucais. Radiologia odontológica, processamento filme radiográfico.
Auxiliar de Turismo
Evolução e desenvolvimento do turismo: passado, presente e perspectivas futuras. Fundamentos do Turismo
e SISTUR: demanda, oferta, mercado, espaço, infraestrutura e canais de distribuição. Eventos: conceitos,
classificação, tipologias, planejamento, organização e processo de captação. Lazer: tendências do
entretenimento no turismo e políticas de lazer no espaço público. Impactos do turismo: ambiental, econômico
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e sociocultural. Turismo e sustentabilidade. Educação e qualificação profissional para o turismo. Marketing
turístico: relações públicas, assessoria de imprensa, construção de imagem dos lugares, comportamento do
consumidor no turismo, mix de marketing, segmentação do turismo e estratégias de comunicação turística.
Pesquisas em turismo: variáveis, fontes estatísticas, representação gráfica, análises e sistemas de
informação. Poder público e turismo: papel do Estado, planos de governo, políticas de turismo, planejamento
turístico, legislação turística, organismos e associações. Gestão financeira do turismo: fontes de
financiamento e linhas de crédito, conta satélite do turismo e efeitos multiplicadores do turismo.
Características históricas e turísticas do Município de Calmon. Informática Básica: Sistema Operacional
Windows 7/8/8.1, Pacote Microsoft Office 2010/2013 (Word, Excel, PowerPoint) – Funções e teclas de atalho.
Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de
software para o ambiente de microinformática, dispositivos e siglas utilizadas na informática.
Monitor de Programas Sociais
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE. Política Nacional de Assistência Social. Sistema
Único de Assistência Social – SUAS. Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto Juvenil.
Lei Maria da Penha. Direitos Humanos. Violência a crianças e adolescentes. Noções sobre Educação
popular. Concepções de Infância: A importância do Brincar. Política nacional para inclusão social de
população em situação de rua. Conselho Tutelar: Conceito e Responsabilidades. Sistema de Garantia de
Direitos da criança e adolescente: Eixos estratégicos. Fracasso escolar: Explicações Possíveis. Lei de
Diretrizes e Bases da Educação. ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso.
Secretário de Escola
1. Conhecimento da legislação da escola: matrícula, transferência, adaptação e conclusão de curso. 2.
Tipos de documentos administrativos da escola: Matrícula; Transferência; Adaptação e conclusão de
curso; Histórico Escolar, Ficha de Avaliação, Boletim Escolar, Calendário, Certificados, Diplomas, Registros e
Atas. 3. Escrituração dos documentos pertinentes à vida escolar do aluno e sua guarda. Conhecimento das
determinações legais de um Regimento Escolar. Arquivamento de documentos escolares e atualização
documental. 4. Arquivamento de documentos escolares e atualização documental. 5. CNE Parecer 16/97. 6.
Administração escolar: Autonomia e gestão escolar democrática, interação comunicativa, funções e papéis
na administração escolar. 7. Administração e ambiente de trabalho: organização do local de trabalho.
Relacionamento interpessoal. Gerenciamento do tempo. Atendimento ao público. Organograma e
fluxograma. Protocolo e arquivo de documentos. Teorias e técnicas administrativas. Administração de
conflitos. Ética no exercício profissional. 8. Comunicação oficial: atributos básicos. Definição e finalidade
dos seguintes atos de comunicação: ofício, memorando, mensagem, edital, ata, carta, declaração, despacho,
ordem de serviço, parecer, portaria, procuração, resolução, relatório, contrato, convênio. Informática Básica:
Sistema Operacional Windows 7/8/8.1, Pacote Microsoft Office 2010/2013 (Word, Excel, PowerPoint) –
Funções e teclas de atalho. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico.
Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática, dispositivos e siglas utilizadas na
informática.
Técnico em Agropecuária
Administração de agronegócio; organização e gerenciamento rural; agricultura; estudos dos solos;
silvicultura, caprinocultura e apicultura; fitossanidade animal e vegetal; técnicas e métodos de plantio;
bovinocultura de leite e de corte; legislação rural; noções genéricas sobre construções de residências rurais e
zootécnicas; uso do GPS; topografia, máquinas e implementos utilizados na agricultura e zootecnia;
alimentação de animais, bovinos, equídeos, suínos e aves; cuidados sanitários; produção de queijos e outros
derivados do leite; produção de defumados e processados da carne e engenharia rural.
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Técnico em Contabilidade
Contabilidade Geral: Entidade contábil; Patrimônio; Escrituração contábil; Estrutura patrimonial e de
resultados; Plano de contas; Operações contábeis; Variações patrimoniais; Apuração do resultado;
Demonstrações Financeiras; Princípios Fundamentais de Contabilidade. Contabilidade de Custo:
Terminologia e classificação dos custos; Sistemas de acumulação e custeamento; Material direto; Mão-deobra direta; Gastos gerais de fabricação; Critérios de rateio; Controle e avaliação de estoque de produtos
prontos; Custo dos produtos vendidos. Contabilidade Pública: Administração pública; Orçamento público;
Princípios Orçamentários Receita pública; Despesa pública; Licitações; Desempenho da Despesa;
Adiantamentos; Regimes Contábeis; Prática de escrituração; Patrimônio público; Créditos adicionais; Dívida
pública; Elaboração dos balanços públicos e demonstração das variações patrimoniais; Responsabilidade
Fiscal dos Municípios. Legislação e Ética Profissional: Legislação profissional; Normas Brasileiras de
Contabilidade; Ética do Contabilista. Informática Básica: Sistema Operacional Windows 7/8/8.1, Pacote
Microsoft Office 2010/2013 (Word, Excel, PowerPoint) – Funções e teclas de atalho. Conceitos, serviços e
tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente
de microinformática, dispositivos e siglas utilizadas na informática.
Técnico em Enfermagem
Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes, leis e regulamentação. Participação e Controle Social;
Diretrizes para a gestão do SUS: Descentralização, Regionalização, Municipalização, Financiamento,
Regulação, Pactos pela Saúde, Protocolos do SUS; Estratégia de Saúde da Família - ESF: conceitos,
legislações, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; Sistemas de informação em saúde. Atenção
Básica a Saúde: Programa Nacional de Imunização (esquema básico e rede de frio); Tuberculose; Influenza
A (H1N1); Hipertensão; Diabetes; Tabagismo; Obesidade; DST/AIDS; Atenção a Saúde da Mulher; Atenção a
Saúde da Criança e do Recém Nascido (RN); Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e Idoso;
Humanização e ética na atenção a Saúde; Saúde Mental; Educação Permanente como estratégia na
reorganização dos Serviços de Saúde e Acolhimento; Atenção à saúde do trabalhador; Saúde da família;
Saúde bucal; Urgência e emergência. Biossegurança: Normas de biossegurança; Métodos e procedimentos
de esterilização e desinfecção; Serviço de Controle de Infecções Hospitalares (SCIH). Procedimentos de
enfermagem: Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, medidas antropométricas, preparo e
administração de medicações, tratamento de feridas e técnica de curativos. Código de Ética e Lei do
Exercício Profissional: Legislação e ética para o exercício do profissional de enfermagem.
Tesoureiro
Aspectos diversos do orçamento; Princípios orçamentários; Tipos de orçamento; Classificação econômica e
funcional da despesa; Sistemas de contas; Noções sobre a receita pública; Tributos e suas espécies;
Regimes de caixa e competência, Atos da execução da receita. Atos da execução da despesa pública. Fluxo
de caixa; Receitas orçamentária e extra-orçamentária. Operações bancárias: aplicações financeiras,
empréstimos, câmbio, cadastro, cartões de crédito, cheques, tarifas, transferências e serviços de cobrança.
Fundamentos de matemática financeira. O Executivo e o Legislativo; Estrutura Administrativa; Tipos de
empenhos e operações. Influencias da Lei de Responsabilidade Fiscal na administração financeira.
Organização do local de trabalho. Relacionamento interpessoal. Atendimento ao público. Ética no exercício
profissional. Protocolo e arquivo de documentos. Teorias e técnicas administrativas. Definição e finalidade
dos seguintes atos de comunicação: ofício, memorando, mensagem, edital, ata, carta, declaração, despacho,
ordem de serviço, parecer, portaria, procuração, resolução, relatório, contrato, convênio. Informática Básica:
Sistema Operacional Windows 7/8/8.1, Pacote Microsoft Office 2010/2013 (Word, Excel, PowerPoint) –
Funções e teclas de atalho. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados a internet e a correio eletrônico.
Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática, dispositivos e siglas utilizadas na
informática.
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 NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM
Português
Compreensão e interpretação de textos; Verbos; Substantivos; Pronomes; Adjetivos; Singular e plural;
Sujeitos da oração; Sinônimos e antônimos; Acentuação. Ortografia. Concordância verbal e nominal; Sentido
e emprego dos vocábulos nos textos; Tempos e modos verbais.
Matemática
Matemática básica. Resolução de problemas envolvendo operações de adição, subtração, multiplicação e
divisão; Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas; Raciocínio lógico.


NÍVEL FUNDAMENTAL
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO
PROFISSIONAL

Agente de Construção e Manutenção
Habilidades manuais no desempenho das tarefas: sequência corretadas operações; manutenção e
conservação de ferramentas, equipamentos e produtos; Noções básicas de segurança e higiene do trabalho.
Uso adequado de EPIs. Conhecimentos da Função; Normas de segurança; Conhecimentos do sistema de
metragem linear; Cubicagem; Conhecimentos dos materiais e técnicas construtivas; Concretagem;
Preparação de massas.
Agente de Copa e Limpeza
Higiene corporal: uniforme e hábitos pessoais. Higiene e organização do ambiente de trabalho. Higiene de
utensílios e equipamentos. Higiene dos alimentos em diversas etapas: recebimento, armazenamento,
descongelamento, pré-preparo e preparo de alimentos, distribuição. Contaminação de alimentos. Noções
básicas de armazenamento de alimentos e produtos de limpeza. Cuidados no uso de produtos de limpeza.
Relação interpessoal e ética profissional. Saúde e Segurança no Trabalho. Uso adequado de EPIs.
Atendimento e qualidade. Regras de etiqueta para os serviços de copa.
Auxiliar de Serviços Gerais
Noções básicas de conservação e manutenção de logradouros públicos. Cuidados para com o patrimônio
público. Utilização de materiais e equipamento de limpeza, guarda e armazenagem de materiais e utensílios.
Noções sobre preparação de valas e canteiros. Conhecimentos práticos sobre funcionamento de máquina
roçadeiras. Serviços relativos à jardinagem e gramados em geral. Limpeza e escavação de terrenos.
Ferramentas manuais normalmente utilizadas em atividades agrícolas: tipos, formas de uso, cuidados,
preparação e manutenção para o uso. Conhecimentos básicos sobre carpintaria e alvenaria aplicada à
construção civil. Noções básicas de segurança no trabalho e uso de EPIs. Relações humanas.
Mecânico
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Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares com o patrimônio. Guarda e armazenagem de
materiais e utensílios. Habilidades manuais no desempenho das tarefas: sequência correta das operações;
uso correto de ferramentas, utensílios e equipamentos; manutenção e conservação de ferramentas e
equipamentos; Noções básicas de segurança e higiene do trabalho. Organização do local de trabalho;
Mecânica de automóveis e máquinas pesadas; Funcionamento dos principais componentes de um motor à
combustão; Montagem e desmontagem das principais peças que compõem um motor à combustão; Parte
elétrica de automóveis e caminhões; Sistema de suspensão e frenagem de automóveis e caminhões. Noções
de manutenção de pneus e borracharia; Abastecimento e lubrificação de veículos leves e pesados. Uso
adequado de EPIs.
Motorista
Legislação brasileira de trânsito. Normas gerais de circulação e conduta, penalidades e medidas
administrativas. Direção defensiva. Métodos e técnicas de condução segura e direção defensiva de veículos
automotores visando a segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de trânsito. Conhecimentos
sobre funcionamento, manutenção preventiva, diagnóstico e correção de pequenos defeitos em motores de
combustão interna, ciclo Otto (gasolina e álcool), ciclo Diesel e dos sistemas de transmissão, suspensão,
freios (hidráulicos e pneumáticos), direção e elétrico de veículos para transporte de passageiros.
Operador de Máquina Rodoviária
Conhecimentos sobre operação de equipamentos rodoviários (escavadeira, retro, niveladora, pácarregadeira) e seus implementos: precauções e regras de segurança; leitura dos instrumentos do painel,
manutenção e verificações de rotina, lubrificação e cuidados operacionais; ajustes e regulagens do
levantador hidráulico, barra de tração, bitolas e alinhamento de rodas; acoplamento, desacoplamento,
limpeza e conservação de implementos. Conhecimentos sobre legislação de trânsito e direção defensiva.
Uso adequado de EPIs.
Operador de Trator de Pneus
Conhecimentos sobre operação de equipamentos rodoviários (escavadeira, retro, niveladora, pácarregadeira) e seus implementos: precauções e regras de segurança; leitura dos instrumentos do painel,
manutenção e verificações de rotina, lubrificação e cuidados operacionais; ajustes e regulagens do
levantador hidráulico, barra de tração, bitolas e alinhamento de rodas; acoplamento, desacoplamento,
limpeza e conservação de implementos. Conhecimentos sobre legislação de trânsito e direção defensiva.
Uso adequado de EPIs.
Vigia
Noções básicas de segurança em relação a equipamentos elétricos. Cuidado e zelo com o patrimônio
público. Noções básicas de segurança e higiene do trabalho. Uso adequado de EPIs. Conhecimentos da
Função. Telefones de emergência.
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