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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 002/2019 

 
ANEXO 03 – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
 

Provas objetivas de 40 Questões 
 
 

Cargos de Nível de Ensino Fundamental 
 
Todos os Cargos de Nível Fundamental terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 20 
(vinte) questões, a partir do seguinte programa: 
 
Prova de Conhecimentos Gerais – 20 Questões: 
LÍNGUA PORTUGUESA – 10 Questões: 
LINGUAGEM: Interpretação de texto; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das palavras; 
Ortografia oficial; Acentuação Gráfica; Pontuação; Substantivo e adjetivo: Emprego de pronomes, prepo-
sições e conjunções; Concordância verbal e nominal; Crase; Regência. 
MATEMÁTICA – 4 Questões: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; Equação do 1º grau; 
Resolução de sistemas de equações do 1º grau, equação do 2º grau, Inequações. Sistema métrico: me-
didas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Ra-
ciocínio Lógico. MMC (Mínimo Múltiplo Comum) e MDC (Máximo Divisor Comum). 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 2 Questões: 
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tec-
nologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vin-
culações históricas. 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – 2 Questões: 
Lei Orgânica do Município de Jaraguá do Sul. Lei Complementar nº 154/2014 – Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Jaraguá do Sul. 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA – 2 Questões: 
Noções de hardware, periféricos e softwares: componentes de um computador, dispositivos de entrada e 
saída e tipos de softwares. Sistema operacional: Windows 7 ou superior e seus respectivos aplicativos/fer-
ramentas padrão. Aplicativos de escritório: Microsoft Office 2007 ou superior (Excel, Outlook, PowerPoint 
e Word). Serviços relacionados à Internet: correio eletrônico; compartilhamento e transferências de arqui-
vos; navegação e conceitos da Web (www); Navegadores de internet: Google Chrome, Microsoft Internet 
Explorer e Mozilla Firefox. Segurança da Informação: noções e procedimentos básicos de segurança da 
informação; realização de cópias de segurança, arquivamento e recuperação; softwares maliciosos, vírus, 
aplicativos e mecanismos de segurança da informação. (A referência de idioma para todos os softwares 
e versões é o Português-Brasil). 
 
Todos cargos de Nível Fundamental terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 20 
(vinte) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer: 
 
Prova de Conhecimentos Específicos – 20 Questões 
 
Agente de Manutenção 
Noções de limpeza, higiene e conservação. Conhecimentos de borracharia: manutenção, montagem e 
manuseio de pneus. Lubrificação de veículos, máquinas e equipamentos: tipos de óleos lubrificantes, 
substituição e limpeza de filtros de óleos lubrificantes, de combustíveis e de ar. Conserto de equipamentos, 
veículos e superfícies. Conhecimentos básicos de processos de soldagem e corte tais como eletrodo re-
vestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma e outros. Conhecimentos básicos de 
chapeação e lanternagem. Segurança pessoal e coletiva: equipamentos de proteção Individual, rotinas de 
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trabalho seguras. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conheci-
mentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de 
texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei 
e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]. 
 
Motorista de Veículos Pesados e Ambulância 
Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503 de 23/9/1997) e legislação 
complementar atualizada. Conceitos, definições e diretrizes. Sistema Nacional de Trânsito: disposições 
gerais, composição e competências. Normas gerais de circulação e conduta. Direção Defensiva. Preven-
ção de Acidentes. Condição Adversa. Noções sobre Primeiros Socorros. Sinalização. Mecânica em Geral. 
Segurança no trabalho e Utilização de EPI’s. Máquinas Rodoviárias: Condução e manobra; Características 
e finalidades; Medidas de segurança na operação e estacionamento; Manutenção e conservação; Proce-
dimentos, cuidados e utilização de ferramentas apropriadas para assegurar o bom funcionamento do equi-
pamento; Características, mecanismos e operação. Educação para o trânsito: conceito, propostas, res-
ponsabilidade dos órgãos competentes. Manutenção periódica e preventiva do veículo. Conhecimentos 
básicos de funcionamento mecânico, hidráulico e de motorização. Mecânica básica: Noções básicas de 
mecânica de automóveis. Noções sobre funcionamento de máquinas pesadas. Transporte de carga. Co-
mandos principais. Carroceria, motor e transmissão. Rodas, direção, freios, suspensão e sistema elétrico. 
Conhecimentos sobre peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, direção 
hidráulica); sistemas de freios: funcionamento de freios , feios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; 
suspensão: molas e amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a 
explosão: tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel (sistema 
de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, freio-motor, graxas 
para rolamento, manutenção e lubrificação). Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. 
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser 
objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados 
até a data de publicação do Edital.]. 
 
Operador de Máquinas Pesadas 
Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503 de 23/9/1997) e legislação 
complementar atualizada. Conceitos, definições e diretrizes. Sistema Nacional de Trânsito: disposições 
gerais, composição e competências. Normas gerais de circulação e conduta. Direção Defensiva. Preven-
ção de Acidentes. Condição Adversa. Noções sobre Primeiros Socorros. Sinalização. Mecânica em Geral. 
Segurança no trabalho e Utilização de EPI’s. Máquinas Rodoviárias: Condução e manobra; Características 
e finalidades; Medidas de segurança na operação e estacionamento; Manutenção e conservação; Proce-
dimentos, cuidados e utilização de ferramentas apropriadas para assegurar o bom funcionamento do equi-
pamento; Características, mecanismos e operação. Educação para o trânsito: conceito, propostas, res-
ponsabilidade dos órgãos competentes. Manutenção periódica e preventiva do veículo. Conhecimentos 
básicos de funcionamento mecânico, hidráulico e de motorização. Mecânica básica: Noções básicas de 
mecânica de automóveis. Noções sobre funcionamento de máquinas pesadas. Transporte de carga. Co-
mandos principais. Carroceria, motor e transmissão. Rodas, direção, freios, suspensão e sistema elétrico. 
Conhecimentos sobre peças e ferramentas convencionais; sistemas de direção (convencional, direção 
hidráulica); sistemas de freios: funcionamento de freios , feios mecânicos, sistema hidráulicos, cilindros; 
suspensão: molas e amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a 
explosão: tipos de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel (sistema 
de injeção; bomba; filtragem de óleo, lubrificação, sistema de refrigeração, partida, freio-motor, graxas 
para rolamento, manutenção e lubrificação) .Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. 
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser 
objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados 
até a data de publicação do Edital.]. 
 
 

Cargos de Nível de Ensino Médio 
 
Todos os Cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 20 (vinte) 
questões, a partir do seguinte programa: 
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Prova de Conhecimentos Gerais – 20 Questões: 
LÍNGUA PORTUGUESA – 10 Questões: 
LINGUAGEM: Linguagem verbal e não verbal; As funções da linguagem; As variedades linguísticas. FO-
NOLOGIA: Ortografia e Acentuação gráfica. MORFOLOGIA: Estrutura e formação das palavras; Classes 
gramaticais variáveis e invariáveis. SINTAXE: Termos essenciais da oração; Termos integrantes da ora-
ção; Termos acessórios da oração e vocativo; Tipos de período; Orações coordenadas e subordinadas; 
Concordância verbal e nominal; Colocação pronominal; Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. 
Semântica e Interpretação textual. 
MATEMÁTICA – 4 Questões: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades; Números reais; Números irracionais; Razão e proporção; Porcentagem; Regra 
de três simples e composta; Juros simples e compostos; Equação de 1º e de 2º grau; Equação exponen-
cial; Logaritmos; Funções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica; Matrizes, determi-
nantes e resolução de sistemas lineares; Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e 
capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-
Problema; Geometria; Geometria Analítica; Trigonometria; Progressão Aritmética (PA); Progressão Geo-
métrica (PG); Estatística Básica; Conjuntos; Cálculo de Área; Sistema Cartesiano; Álgebra; Polinômios. 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 2 Questões: 
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tec-
nologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vin-
culações históricas. 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – 2 Questões: 
Lei Orgânica do Município de Jaraguá do Sul. Lei Complementar nº 154/2014 – Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Jaraguá do Sul. 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA – 2 Questões: 
Noções de hardware, periféricos e softwares: componentes de um computador, dispositivos de entrada e 
saída e tipos de softwares. Sistema operacional: Windows 7 ou superior e seus respectivos aplicativos/fer-
ramentas padrão. Aplicativos de escritório: Microsoft Office 2007 ou superior (Excel, Outlook, PowerPoint 
e Word). Serviços relacionados à Internet: correio eletrônico; compartilhamento e transferências de arqui-
vos; navegação e conceitos da Web (www); Navegadores de internet: Google Chrome, Microsoft Internet 
Explorer e Mozilla Firefox. Segurança da Informação: noções e procedimentos básicos de segurança da 
informação; realização de cópias de segurança, arquivamento e recuperação; softwares maliciosos, vírus, 
aplicativos e mecanismos de segurança da informação. (A referência de idioma para todos os softwares 
e versões é o Português-Brasil). 
 
Todos cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 20 (vinte) 
questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer: 
 
Prova de Conhecimentos Específicos – 20 Questões 
 
Agente Administrativo 
Noções de administração pública: Características básicas das organizações formais modernas: tipos de 
estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização. Organização adminis-
trativa: centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Administração direta e indireta. 
Gestão de processos. Gestão de contratos. Noções de processos licitatórios. Noções de administração 
financeira e orçamentária: Orçamento público: Conceito, Técnicas Orçamentárias, Princípios orçamentá-
rios. Receita pública: Conceito, Classificação segundo a natureza, Etapas e estágios. Despesa pública: 
Conceito, Classificação segundo a natureza, Etapas e estágios. Lei de Responsabilidade Fiscal: Conceitos 
e objetivos. Noções de gestão de pessoas nas organizações: Conceitos, importância, relação com os 
outros sistemas de organização. A função do órgão de Gestão de Pessoas: atribuições básicas e objetivos, 
políticas e sistemas de informações gerenciais. Comportamento organizacional: relações indivíduo/orga-
nização, motivação, liderança, desempenho. Comunicação: Elementos da comunicação; Barreiras para a 
comunicação eficaz; Empatia; Códigos e interpretação; Meios de comunicação; Endomarketing. Noções 
de administração de recursos materiais: Classificação de materiais; Tipos de classificação. Gestão de 
estoques. Compras: Modalidades de compra. Cadastro de fornecedores. Compras no setor público. No-
ções de arquivologia: Arquivística: princípios e conceitos. Gestão de documentos: Protocolo: recebimento, 
registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos; Classificação de documentos de arquivo; 
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Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo; Tabela de temporalidade de documentos de ar-
quivo. Acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo. Preservação e conservação de 
documentos de arquivo. Noções de Direito Previdenciário, Público, Constitucional, Administrativo, Civil e 
Processual Civil. Lei nº 8429/92 – Noções de Lei de Improbidade Administrativa. Código penal – Título XI 
– dos crimes contra a Administração Pública. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. 
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser 
objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados 
até a data de publicação do Edital.] 
 
Agente Comunitário de Saúde 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde. Princípios da Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. Es-
tratégia de Saúde da Família. Saúde Coletiva. Portaria nº 2436/2017 – Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB): Princípios e diretrizes gerais, Funções, Responsabilidades, Infraestrutura, Implantação e creden-
ciamento. Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). e-SUS Atenção Básica. Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família (NASF). Calendário Nacional de Vacinação da Criança, do Adolescente do Adulto, do 
idoso e da Gestante. Noções Básicas de Vigilância epidemiológica (Lista Nacional de Notificação Com-
pulsória de doenças, notificação e investigação de doenças e agravos de notificação compulsória). Visita 
Domiciliar e aos pontos estratégicos. Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação. 
Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. Noções de ética e cidadania. Noções básicas de epi-
demiologia, meio ambiente e saneamento. Vigilância em saúde. Saúde pública e saneamento básico. 
Saúde como dever do estado. Saúde como direito social. Promoção de saúde: conceitos e estratégias. 
Processo saúde-doença. Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumento. Indicadores socio-
econômicos, culturais e epidemiológicos. Sistema de Informação em saúde. Condições de risco social: 
violência, desemprego, infância desprotegida, processos migratórios, analfabetismo, ausência ou insufici-
ência de infraestrutura básica, outros. Principais problemas de saúde da população. Informação, educação 
e comunicação: conceito, diferenças e interdependência. Cultura popular e sua relação com os processos 
educativos. Participação e mobilização social: conceitos, fatores facilitadores e/ou dificultadores da ação 
coletiva de base popular. Lideranças: conceitos, tipos e processos de constituição de líderes populares. 
Pessoas portadoras de necessidades especiais: abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e 
direito. Conselho Municipal de saúde. Doenças mais comuns na comunidade: Doenças Transmissíveis e 
Não Transmissíveis: Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, 
Saúde Mental, Saúde Bucal. Alimentação e Nutrição. A saúde nas diversas fases da vida: Transformações 
do corpo humano, Planejamento familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS, Riscos na gravidez, Direito da 
gestante, cuidados básicos ao recém-nascido, imunização, Puerpério: Resguardo, Direitos da criança, 
Amamentação, Critérios de Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais comuns na In-
fância, Acidentes e Violência a Criança, Puberdade e Adolescência. Direito e saúde do Idoso. Prevenção 
de Acidentes. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solici-
tada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações 
em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Agente de Endemias 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde. Princípios da Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. Es-
tratégia de Saúde da Família. Saúde Coletiva. Portaria nº 2436/2017 – Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB): Princípios e diretrizes gerais, Funções, Responsabilidades, Infraestrutura, Implantação e creden-
ciamento. Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). e-SUS Atenção Básica. Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família (NASF). Calendário Nacional de Vacinação da Criança, do Adolescente do Adulto, do 
idoso e da Gestante. Noções Básicas de Vigilância epidemiológica (Lista Nacional de Notificação Com-
pulsória de doenças, notificação e investigação de doenças e agravos de notificação compulsória). Visita 
Domiciliar e aos pontos estratégicos. Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação. 
Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário. Noções de ética e cidadania. Noções básicas de epi-
demiologia, meio ambiente e saneamento. Vigilância em saúde. Saúde pública e saneamento básico. 
Saúde como dever do estado. Saúde como direito social. Promoção de saúde: conceitos e estratégias. 
Noções de microbiologia, vírus, bactérias e protozoários, noções de sistema imunológico. Endemias e 
epidemias. Vigilância Sanitária na área de alimentos, Hantavirose, Hepatites, Controle Qualidade da Água. 
Noções básicas e prevenção primária das seguintes endemias: Dengue, Esquistossomose, Leishmaniose, 
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Leptospirose e malária. Classificação dos agentes transmissores e causadores das endemias acima cita-
das. Combate aos agentes transmissores das endemias acima citadas, conforme estratégias e normas 
vigentes do Ministério da Saúde. Vacinação. Fiscalização para a promoção e preservação da saúde da 
comunidade. Papel do agente na educação ambiental e saúde da população. Doença de chagas, raiva, 
entre outras, relacionadas com fatores ambientais de risco biológicos e não biológicos - lixo em locais 
inapropriados, água limpa acondicionada em depósitos. Formas de aprender e ensinar em educação po-
pular. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada inter-
pretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dis-
positivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]  
 
Agente de Logística 
Introdução à logística; gestão de suprimentos; gestão de armazenagem; gestão e controle de estoques; 
classificação ABC de materiais; sistemas Just in time – JIT e Kanban; gestão de transportes e modais; 
gestão da distribuição; logística da cadeia de suprimentos; gestão estratégica de armazenagem, trans-
porte e distribuição; equipamentos de transporte e armazenagem; gestão de patrimônio e seguros; siste-
mas de informações logísticas; sistemas de segurança; ciclo de recursos materiais e produção; saúde e 
segurança do trabalho. FIFO. Media de estoque. Lead Time. Acuracidade. Acuracidade do inventário 
(como indicador de eficácia em %). Cobertura de Estoque. Milk Run. Localização. FEFO. UEPS. RFID. 
Rotatividade. SKU. Supply Chain Management. Tempo de Ressuprimento. Turnover. Noções de proces-
sos licitatórios. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solici-
tada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações 
em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Auxiliar de Arquivo 
Conceito e finalidade do arquivo. Classificação e tipos de arquivos. Métodos de arquivamento, Classifica-
ção dos documentos. Arquivo eletrônico. Prazo para eliminação de documentação. Conhecimentos bási-
cos de: Microfilmagem. Recebimento e expedição de documentos. Higienização e restauração de docu-
mentos; Digitalização, preservação e difusão de acervos. Controle de recebimento, distribuição, reprodu-
ção e organização de correspondências. Técnicas de arquivamento de documentos em geral e multimídia. 
Organização e limpeza do arquivo. Segurança pessoal e coletiva: equipamentos de proteção Individual, 
rotinas de trabalho seguras. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Po-
derá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, 
as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publi-
cação do Edital.] 
 
Auxiliar de Biblioteca 
Bibliotecas: tipos e conceitos, estrutura física e organizacional de uma biblioteca. Acervo: catalogação, 
classificação, indexação, preparação física do livro. Armazenagem da documentação, preservação e con-
servação de acervo. Normalização de documentos conforme ABNT. Catálogos: tipos e referências. Servi-
ços aos usuários. Serviços de referência. Clipping. Pesquisas e levantamentos bibliográficos. Empréstimo 
(Circulação). Comunicação visual: sinalização. Ética profissional. Relações públicas e interpessoais. Co-
nhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação 
de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de 
lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Auxiliar de Eventos Culturais 
Relações interpessoais. Formas de comunicação. Relacionamentos e atuação profissional. Liderança. Ci-
dadania, conduta e apresentação pessoal. Empatia. Planejamento: tipos, níveis e abrangência. Etapas do 
planejamento de eventos. Fases específicas do planejamento de eventos. Pré-evento, trans evento, pós 
evento. Importância do planejamento na organização de eventos. Requisitos para a estruturação de um 
bom projeto de eventos. Procedimentos referentes ao cerimonial e protocolo. Ordem de precedência. Uso 
de símbolos e títulos. Recursos humanos em cerimonial. Técnicas de como falar em público. Argumenta-
ção e vendas de eventos. Patrocínio e apoio para eventos. Etiqueta e relações de trabalho. Boas maneiras 
à mesa. A postura corporal, comportamental e visual. Formas de representação técnica do espaço; Con-
ceitos básicos de ergonomia, acessibilidade (desenho universal); Arranjos espaciais típicos de elementos 
de eventos; Dimensionamento funcional do espaço para diferentes atividades; Aspectos de segurança 
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relacionados ao espaço e áreas de suporte ao evento; Conceitos básicos de acústica, iluminação e proje-
ção relacionados ao espaço; Conceitos básicos de decoração (composição, contraste, volume, cores, es-
tilos). Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada inter-
pretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dis-
positivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Auxiliar em Saúde Bucal 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde. Princípios da Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. 
Odontologia Preventiva-Higiene Dentária: Etiologia e Controle de Placa Bacteriana, Cárie e Doença Peri-
odontal, Prevenção da Cárie e Doença Periodontal, Flúor (composição e aplicação). Microbiologia e Pa-
rasitologia: doenças transmissíveis de maior risco na prática odontológica. Controle de infecção: limpeza 
e desinfecção do meio ambiente. Limpeza e desinfecção do equipamento. Limpeza, desinfecção e esteri-
lização do instrumental. Medidas de proteção individual. Material, Equipamentos e Instrumental: preparo 
de bandeja. Materiais dentários de projeção e restauração: indicação, proporção e manipulação. Ergono-
mia: os princípios de ergonomia. Manutenção preventiva do equipamento. Radiologia. Conhecimentos 
básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) 
sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos 
normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Cuidador Social 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Lei Federal nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso. Conceitos, objetivos e técnicas das 
Dinâmicas de Grupo. Mediação de Conflitos. Segurança pessoal e coletiva: equipamentos de proteção 
Individual, rotinas de trabalho seguras. Cadastro Único e Programa Bolsa Família. Noções de Primeiros 
Socorros, Noções de Higiene e Profilaxia, Noções básicas sobre drogas. Política Nacional da Juventude. 
Processo de comunicação. Políticas Públicas de Inclusão Social. Atividade Física e o ciclo da vida: Hábitos 
alimentares, sono, controle de peso, criança, o adulto e o idoso, situações especiais para as mulheres e 
os benefícios do exercício regular. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: 
Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de ques-
tões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de 
publicação do Edital.] 
 
Ouvidor 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Lei Federal nº 8.078/1990 – Código de Defesa 
do Consumidor. Lei Federal nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação. Ouvidoria Contemporânea. 
Atributos essenciais da Ouvidoria. Melhores práticas em Ouvidoria. Relatórios e Indicadores de Desem-
penho na Ouvidoria. Competências do Ouvidor. Mediação de Conflitos. Conhecimentos básicos para a 
correta utilização de Sistemas e Aparelhos de telefonia. Conhecimentos básicos inerentes às atividades 
do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Pode-
rão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Técnico de Enfermagem 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde. Princípios da Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. 
Equipe de enfermagem. Prontuário do cliente. DST/AIDS, doença mental, tuberculose, hanseníase. Ações 
de Atenção à Vigilância em Saúde: a) Vigilância Epidemiológica; b) Vigilância Sanitária e Ambiental; c) 
Vigilância à Saúde do Trabalhador. Ética profissional. Noções de anatomia. Relações humanas no traba-
lho: equipe de trabalho e pacientes. Anatomia e fisiologia dos órgãos e sistemas. Procedimentos de as-
sepsia: noções de microbiologia e parasitologia, assepsia hospitalar. Métodos de desinfecção e esteriliza-
ção, precauções universais. Fundamentos de enfermagem: sinais vitais, higiene e conforto, aspiração de 
secreções, mecânica corporal, terapêutica medicamentosa, pressão venosa central, oxigenioterapia, ali-
mentação, hidratação, curativo, sondagens, drenagens, cuidados com as eliminações, balanço hidroele-
trolítico, balanço hídrico, bandagem, glicosúria, glicemia capilar, coleta de material para exames laborato-
riais. Cuidados de enfermagem ao adulto: afecções do sistema nervoso central, respiratório, gastrointes-
tinal, cardiovascular, endócrino, esquelético, pré, trans e pós-operatório, urgências e emergências, terapia 
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intensiva, hemodiálise. Cuidados de enfermagem à saúde da mulher, com ênfase à: prevenção do câncer 
colo-uterino e mama, doenças sexualmente transmissíveis e aids. Cuidados de enfermagem em pediatria: 
avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança e adolescente, doenças prevalentes na infância 
(afecções respiratórias, diarreia, desidratação, desnutrição, verminose); distúrbios neurológicos, cardía-
cos, gástricos, nutricionais, esquelético, endócrino, doenças infectocontagiosas, terapia intensiva, urgên-
cias e emergências (parada cardiorrespiratória, mordeduras, fraturas, choque elétrico, queimaduras, en-
venenamento, convulsão, afogamento, hemorragias, coma). Pré, trans e pós-operatório. Imunização: es-
quema básico recomendado pelo Ministério da Saúde; doenças preveníveis por imunização. Notificação 
compulsória. Cuidados de enfermagem na oncologia: princípios gerais; cuidados básicos na utilização das 
principais armas terapêuticas (cirurgia, radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia). Medidas de con-
forto: a) Preparo do leito; b) Movimentação; c) Transporte e higiene do paciente. Alimentação do adulto e 
da criança: a) Dietas; b) Administração. Preparo do paciente para exames e cirurgias: assistência a exa-
mes diversos. Curativos. Prevenção e controle das infecções hospitalares. Conhecimentos básicos ine-
rentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas 
propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles 
posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Técnico em Eletrônica 
Instalações elétricas de baixa tensão. Proteção de redes elétricas. Instalações e testes de redes de dados. 
Instalações e testes de rede de telefonia. Manutenção de equipamentos eletrônicos. Eletrônica analógica 
básica. Instrumentação eletrônica básica. Fundamentos de eletrônica digital. Manutenção e configuração 
básica de microcomputadores. Manutenção e gerenciamento de semáforos e sistema eletrônico de can-
celas e controladores de velocidade. NR10. Eletricidade. Eletrônica. Higiene e segurança do trabalho apli-
cados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Obser-
vação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de 
questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data 
de publicação do Edital.] 
 
 

Cargos de Nível de Ensino Superior 
 
Todos os Cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 20 (vinte) 
questões, a partir do seguinte programa: 
 
Prova de Conhecimentos Gerais – 20 Questões: 
LÍNGUA PORTUGUESA – 10 Questões: 
LINGUAGEM: Linguagem verbal e não verbal; As funções da linguagem; As variedades linguísticas. FO-
NOLOGIA: Ortografia e Acentuação gráfica. MORFOLOGIA: Estrutura e formação das palavras; Classes 
gramaticais variáveis e invariáveis. SINTAXE: Termos essenciais da oração; Termos integrantes da ora-
ção; Termos acessórios da oração e vocativo; Tipos de período; Orações coordenadas e subordinadas; 
Concordância verbal e nominal; Colocação pronominal; Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. 
Semântica e Interpretação textual. 
MATEMÁTICA – 4 Questões: 
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades; Números reais; Números irracionais; Razão e proporção; Porcentagem; Regra 
de três simples e composta; Juros simples e compostos; Equação de 1º e de 2º grau; Equação exponen-
cial; Logaritmos; Funções: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica; Matrizes, determi-
nantes e resolução de sistemas lineares; Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e 
capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-
Problema; Geometria; Geometria Analítica; Trigonometria; Progressão Aritmética (PA); Progressão Geo-
métrica (PG); Estatística Básica; Conjuntos; Cálculo de Área; Sistema Cartesiano; Álgebra; Polinômios. 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 2 Questões: 
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tec-
nologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas vin-
culações históricas. 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – 2 Questões: 
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Lei Orgânica do Município de Jaraguá do Sul. Lei Complementar nº 154/2014 – Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Jaraguá do Sul. 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA – 2 Questões: 
Noções de hardware, periféricos e softwares: componentes de um computador, dispositivos de entrada e 
saída e tipos de softwares. Sistema operacional: Windows 7 ou superior e seus respectivos aplicativos/fer-
ramentas padrão. Aplicativos de escritório: Microsoft Office 2007 ou superior (Excel, Outlook, PowerPoint 
e Word). Serviços relacionados à Internet: correio eletrônico; compartilhamento e transferências de arqui-
vos; navegação e conceitos da Web (www); Navegadores de internet: Google Chrome, Microsoft Internet 
Explorer e Mozilla Firefox. Segurança da Informação: noções e procedimentos básicos de segurança da 
informação; realização de cópias de segurança, arquivamento e recuperação; softwares maliciosos, vírus, 
aplicativos e mecanismos de segurança da informação. (A referência de idioma para todos os softwares 
e versões é o Português-Brasil). 
 
Todos cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 20 (vinte) 
questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer: 
 
Prova de Conhecimentos Específicos – 20 Questões 
 
Advogado CREAS/SUAS 
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: conceito; tipos e princípios fundamentais; Poder Constituinte; 
Inconstitucionalidade das leis e atos normativos; Sistemas de controle; Direitos e garantias fundamentais; 
Direitos de Deveres individuais e coletivos; Direitos sociais; A nacionalidade; Os direitos políticos; Organi-
zação do Estado; Administração Pública; A segurança Pública; As finanças públicas; Noção de orçamento; 
Lei Complementar nº 101/2000 – Normas de Finanças Públicas voltadas para a Responsabilidade na 
Gestão Fiscal. DIREITO AMBIENTAL: Noções básicas. Legislações federais, defesas e recursos no âm-
bito administrativo, como também na esfera judicial; implicações penais; Legislação sobre saneamento 
básico. DIREITO ADMINISTRATIVO: A Administração Pública e os poderes estatais; Função administra-
tiva; O regime jurídico administrativo; Princípios do direito administrativo e da Administração Pública Bra-
sileira; Poderes da Administração Pública: hierárquico; disciplinar, de polícia; regulamentar; Limites de sua 
atuação; Ato administrativo; Licitações Públicas: conceito princípios, competência para legislar, dispensa 
e inexigibilidade, modalidades, procedimentos, recursos administrativos; As Leis Federais nº 8.666/1993 
– Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, 8.883/1994 – Normas para Licitações, 
10.520/2002 – Lei do Pregão e 8.987/1995 – Lei das Concessões de Serviços Públicos; Lei de Conces-
sões; Lei Geral das Concessões; Decreto nº 5.450/2005 – Pregão Eletrônico. Contratos administrativos. 
Espécies: contrato de obra pública e prestação de serviços; contratos de fornecimento; concessão de 
serviço e obras púbicas; Contrato de Gestão; Consórcios e Convênios; Serviços Públicos; Órgãos Públi-
cos; Processo Administrativo; Controles de Administração. DIREITO CIVIL: Espécies, eficácia no tempo e 
no espaço, retroatividade e irretroatividade das leis, revogação interpretação; Das pessoas: conceito, ca-
pacidade, domicílio, desconsideração da personalidade jurídica; Dos bens: classificação, bem de família; 
Fatos jurídicos; Negócios jurídicos; Da responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente, ao 
patrimônio artístico e cultural e ao consumidor; Da prescrição e da decadência. Da posse e sua classifica-
ção; Das obrigações por atos ilícitos; Da responsabilidade civil; Dos contratos e das várias espécies de 
contrato. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Direito Processual: conceito, objeto, divisões. A norma proces-
sual civil no tempo e no espaço. Função jurisdicional: caracterização. Jurisdição voluntária. Organização 
judiciária estadual. Ação: conceito. Condições do seu exercício. Classificações. Processo: noções gerais. 
Processo e procedimento. Objeto do processo. Mérito. Questão principal, questões preliminares e preju-
diciais. A relação jurídica processual: caracteres, requisitos, pressupostos processuais, conteúdo. Pode-
res, direitos, faculdades, deveres e ônus processuais. Competência: conceito, classificações, critérios de 
determinação. Prorrogação e prevenção. Incidentes sobre competência. Conflitos de competência e de 
atribuições. Sujeitos do processo: o Juiz e as partes. Capacidade e legitimação. Representação, assistên-
cia, autorização. Substituição processual. Intervenção de terceiros. Fatos e atos processuais: classifica-
ção, forma, lugar e tempo. Vícios e seus efeitos. Nulidade. Inexistência, invalidade e ineficácia. Impulso 
processual. Prazos, preclusão. Inércia processual: contumácia e revelia. Processo de conhecimento. Eta-
pas. Tutela antecipada. Sentença: conceito, classificações, estrutura, efeitos. Publicação, intimação, cor-
reção e integração da sentença. A coisa julgada. Recursos e ações autônomas. Ação rescisória. Noções 
gerais sobre recursos: classificação, requisitos da admissibilidade, efeitos, desistência, renúncia. Pro-
cesso de execução. As diversas espécies de execução. Execução contra a Fazenda Pública. Execução 
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Fiscal. Embargos do devedor. Controle jurisdicional da constitucionalidade das leis e atos do Poder Pú-
blico. Ação de desapropriação. Ação popular. Ação civil pública. Mandado de segurança. O processo cau-
telar. Noções gerais. Medidas cautelares. Os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e de ju-
risdição voluntária. DIREITO DO TRABALHO: Responsabilidade solidária; Contrato individual de trabalho; 
Particularidades em relação ao Poder Público; Remuneração, salário mínimo, piso salarial, salário profis-
sional, proteção, décimo-terceiro salário, adicionais, irredutibilidade e equiparação salarial; Duração do 
trabalho, jornada de trabalho, períodos de descanso, remuneração do serviço extraordinário, trabalho no-
turno repouso semanal e normas especiais de proteção ao trabalho da mulher; Licença a gestante e es-
tabilidade; Direito Coletivo do trabalho; Convenção e acordo coletivo de trabalho; Processo trabalhista. 
DIREITO COMERCIAL: Do direito de empresa: da sociedade, espécies; Das sociedades comerciais: con-
ceito, personalidade jurídica, tipos; Sociedades por quota de responsabilidade limitada: formação de seu 
nome, limite de responsabilidade dos sócios, poderes de gerência e sua delegação, posição dos sócios 
dissidentes; Sociedades por ações: formação de capital, limite de responsabilidade dos acionistas, órgãos 
societários. DIREITO PENAL: Dos crimes contra a Administração Pública; Crimes praticados por funcio-
nários públicos; Noções gerais sobre peculato, emprego irregular de verbas ou rendas públicas concus-
são, corrupção passiva, prevaricação, condescendência criminosa, advocacia administrativa, abono de 
função, exercício funcional ilegal, violação do sigilo funcional; Dos crimes contra a Administração Pública: 
crimes praticados por particular; Noções gerais. DIREITO TRIBUTÁRIO: Poder tributário; Sistema tributá-
rio; Discriminação das rendas tributárias; Limitações constitucionais ao poder de tributar: princípios da 
legalidade e anterioridade; Imunidades; Espécies tributárias: impostos, taxas, contribuição de melhoria e 
contribuições especiais; Preço público; Obrigação tributária; Espécies e elementos. DIREITO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR: Normas aplicáveis no âmbito do Código de Defesa do Direito do Consumidor. Co-
nhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação 
de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de 
lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Analista de RH 
CLT. Reforma Trabalhista. Legislação Previdenciária. Cálculos Trabalhistas (exercícios práticos). ESocial. 
Lei nº 13303/2016 - Lei das Estatais. Remuneração variável. Normas de segurança e saúde no trabalho: 
PCMSO, PPRA, LTCAT e CIPA Execução e controle de rotinas de folha de pagamento: admissão, demis-
são, frequência, férias, afastamentos, salários e encargos. Obrigações acessórias, anuais e mensais: 
RAIS, CAGED, DIRF. Subsistemas de Recursos Humanos e sua integração. Concursos públicos. Admi-
nistração pública. Legislação trabalhista – conceitos básicos de admissão, remuneração, benéficos e exo-
neração. Metodologias de diagnóstico de necessidade de treinamento. Modelos de desenhos de cargos 
(clássico, humanístico, contingencial). Sistema de avaliação de desempenho. Planejamento estratégico 
de gestão de pessoas. Componentes da remuneração. Conceitos de administração de salários. Métodos 
de remuneração. Benchmarking. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: 
Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de ques-
tões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de 
publicação do Edital.]. 
 
Assistente Social 
Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Políticas Sociais Públicas no Brasil. A evolução 
histórica do Serviço Social no Brasil. As influências europeia e norte-americana. O movimento de recon-
ceitualização do Serviço Social no Brasil e na América Latina. Construção do conhecimento na trajetória 
histórica da profissão. As questões teórico-metodológicas do Serviço Social: métodos, instrumentais téc-
nicos-operativos. A pesquisa social e sua relação com a prática do Serviço Social. Serviço Social e Assis-
tência Social: trajetória, história e debate contemporâneo. Planejamento e administração no Serviço So-
cial: tendências, os aspectos da prática profissional e a prática institucional. O processo de trabalho no 
Serviço Social. Interdisciplinaridade. Movimentos sociais. Terceiro Setor. Fundamentos Legais: Lei Fede-
ral nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso. 
Lei Orgânica da Assistência Social. Código de Ética do Assistente Social. Seguridade Social. Sistema 
Único de Saúde. Lei Federal nº 8. 662/93 – Lei que regulamenta a profissão do Assistente Social. Conhe-
cimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de 
texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei 
e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]. 
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Bibliotecário 
Organização e administração de bibliotecas; Tipos de bibliotecas; Processamento técnico da informação; 
Sistemas de recuperação da informação e serviços de disseminação da informação; Tecnologias para a 
organização, o tratamento e a recuperação da informação digital; Normas técnicas bibliográficas nacionais 
e internacionais na normalização documentária de materiais convencionais e digitais; Ferramentas abertas 
para construção de espaços colaborativos; Noções de direito administrativo: Administração Direta e Indi-
reta, Autarquias; Processo Administrativo e Procedimento; Ato Administrativo; Licitação e suas modalida-
des; Improbidade Administrativa; Princípios da Administração. Legislação Aplicada: Lei Federal n° 
4.084/1962 - Dispõe sobre a profissão de Bibliotecário e regula seu exercício; Lei Federal n° 7.504/1986 - 
Dá nova redação ao art. 3°, da Lei n° 4.084/1962, que dispõe sobre a Profissão de Bibliotecário; Lei Fe-
deral n° 9.674/1998 - Dispõe sobre o exercício da profissão de Bibliotecário; Lei Federal n° 10.753/2003 - 
Lei do Livro; Lei Federal n° 12.244/2010 – Lei das Bibliotecas, Leia da Biblioteca Escolar; Decreto n° 
56.725/1965 - Regulamenta a Lei n° 4.084/1962, que dispõe sobre o exercício da profissão de Bibliotecá-
rio; Resolução CFB n°157/2015 - Dispõe sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Federal 
de Biblioteconomia; Resolução CFB n° 155/2015 - Aprova as alterações e consequente consolidação do 
Regimento Interno do Conselho Federal de Biblioteconomia; Resolução CFB n° 042/2002 - Dispõe sobre 
Código de Ética do Conselho Federal de Biblioteconomia; Resolução CFB n° 040/2001 - Dispõe sobre 
processo ético, dando nova redação aos arts. 42 e 62 da Resolução CFB n° 399/93; Resolução CFB n° 
033/2001 - Dispõe sobre o processo Fiscalizatório dos Conselhos Regionais Biblioteconomia a pessoas 
físicas e jurídicas, penalidades aplicáveis e demais providências; Resolução CFB n° 399/1993 - Dispõe 
sobre normas para apuração de faltas e aplicação das sanções do Código de Ética Profissional; Resolução 
CFB n° 390/1992 - Regulamenta a jurisdição dos Conselhos Regionais de Biblioteconomia; Resolução 
CFB n° 307/1984 - Regulamenta o registro, nos CRBs, de empresas e instituições que prestam, executam 
ou exerçam serviços ou atividades de Biblioteconomia e Documentação; Resolução CFB nº 121/2011 - 
Dispõe sobre a licença, o cancelamento, e a suspensão de registro de pessoa física e jurídica; Resolução 
CFB nº 119/2011 – Dispõe sobre os parâmetros para as bibliotecas escolares. Conhecimentos básicos 
inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os 
temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos 
a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]. 
 
Cirurgião Dentista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde. Princípios da Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. Trau-
matismo em dentes permanentes jovens. Dentística restauradora - diagnóstico e tratamento. Ortodontia 
preventiva. Níveis de prevenção. Erupção dental. Oclusão. Semiologia - exame do paciente. Técnicas 
radiográficas. Prevenção das doenças periodontais. Prevenção da cárie dental. Diagnóstico das lesões 
agudas da cavidade bucal. Anatomia em cirurgia oral. Avaliação préoperatória. Técnicas Anestésicas. 
Tratamento clínico e/ou cirúrgico de afecções dos dentes e tecidos de suporte. Alterações periodontais 
agudas. Diagnóstico e tratamento dos problemas de origem endodôntica. Placa bacteriana. Controle de 
placa - meios físicos e químicos. Epidemiologia da cárie e doença periodontal. Exodontia: técnicas e aci-
dentes. Esterilização e desinfecção em odontologia. Perícia odontológica: no foro criminal, trabalhista e 
civil. Responsabilidade profissional. Doenças Ocupacionais, Normas Técnicas de Avaliação de incapaci-
dade laborativa; Fundamentos de Normas Técnicas Periciais. Conhecimentos básicos inerentes às ativi-
dades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. 
[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Contador 
Demonstrações Financeiras. Lei Complementar nº 101/2000 – Normas de Finanças Públicas voltadas 
para a Responsabilidade na Gestão Fiscal: sua implementação como Antecedentes históricos. Objetivos. 
Repercussão nos atos fiscais contemporâneos. Noções do processo licitatório: Lei 8.666/1993 – Lei de 
Licitação, Lei de Licitações e Contratos. Lei nº 8.429/92 – Sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional. Lei 10.520/2002 – Lei do Pregão e Decreto 3.555/2000 – Aprova o 
regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços co-
muns. 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 
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e informações gerenciais. Práticas e procedimentos de Auditoria. Planejamento Orçamentário. Matemática 
Comercial e Financeira: Taxas de Mark-up, Juros Simples, Juros Compostos, Taxas de Juros, Descontos, 
Séries Uniformes de Pagamentos (Sistema Price), Amortização, Fluxo de caixa, TIR – Taxa Interna de 
Retorno e VPL – Valor Presente Líquido. Normas de Auditoria Interna; Gestão de Riscos; Governança 
Corporativa; Controles Internos; CLT; Contabilidade: Normas Internacionais de Contabilidade-IFRS, Nor-
mas Contábeis publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, CPC, ICPC, OCPC. Conhecimentos 
básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) 
sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos 
normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Controlador Interno – Contábeis 
Demonstrações Financeiras. Lei Complementar nº 101/2000 – Normas de Finanças Públicas voltadas 
para a Responsabilidade na Gestão Fiscal: sua implementação como Antecedentes históricos. Objetivos. 
Repercussão nos atos fiscais contemporâneos. Noções do processo licitatório: Lei 8.666/1993 – Lei de 
Licitação, Lei de Licitações e Contratos. Lei nº 8.429/92 – Sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional. Lei 10.520/2002 – Lei do Pregão e Decreto 3.555/2000 – Aprova o 
regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços co-
muns. 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. Práticas e procedimentos de Auditoria. Planejamento Orçamentário. Matemática 
Comercial e Financeira: Taxas de Mark-up, Juros Simples, Juros Compostos, Taxas de Juros, Descontos, 
Séries Uniformes de Pagamentos (Sistema Price), Amortização, Fluxo de caixa, TIR – Taxa Interna de 
Retorno e VPL – Valor Presente Líquido. Normas de Auditoria Interna; Gestão de Riscos; Governança 
Corporativa; Controles Internos; CLT; Contabilidade: Normas Internacionais de Contabilidade-IFRS, Nor-
mas Contábeis publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, CPC, ICPC, OCPC. Conhecimentos 
básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) 
sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos 
normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Controlador Interno – Direito 
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: conceito; tipos e princípios fundamentais; Poder Constituinte; 
Inconstitucionalidade das leis e atos normativos; Sistemas de controle; Direitos e garantias fundamentais; 
Direitos de Deveres individuais e coletivos; Direitos sociais; A nacionalidade; Os direitos políticos; Organi-
zação do Estado; Administração Pública; A segurança Pública; As finanças públicas; Noção de orçamento; 
Lei Complementar nº 101/2000 – Normas de Finanças Públicas voltadas para a Responsabilidade na 
Gestão Fiscal. DIREITO ADMINISTRATIVO: A Administração Pública e os poderes estatais; Função ad-
ministrativa; O regime jurídico administrativo; Princípios do direito administrativo e da Administração Pú-
blica Brasileira; Poderes da Administração Pública: hierárquico; disciplinar, de polícia; regulamentar; Limi-
tes de sua atuação; Ato administrativo; Licitações Públicas: conceito princípios, competência para legislar, 
dispensa e inexigibilidade, modalidades, procedimentos, recursos administrativos; As Leis Federais nº 
8.666/1993 – Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, 8.883/1994 – Normas para Licita-
ções, 10.520/2002 – Lei do Pregão e 8.987/1995 – Lei das Concessões de Serviços Públicos; Lei de 
Concessões; Lei Geral das Concessões; Decreto nº 5.450/2005 – Pregão Eletrônico. Contratos adminis-
trativos. Espécies: contrato de obra pública e prestação de serviços; contratos de fornecimento; concessão 
de serviço e obras púbicas; Contrato de Gestão; Consórcios e Convênios; Serviços Públicos; Órgãos Pú-
blicos; Processo Administrativo; Controles de Administração. DIREITO CIVIL: Espécies, eficácia no tempo 
e no espaço, retroatividade e irretroatividade das leis, revogação interpretação; Das pessoas: conceito, 
capacidade, domicílio, desconsideração da personalidade jurídica; Dos bens: classificação, bem de famí-
lia; Fatos jurídicos; Negócios jurídicos; Da responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente, 
ao patrimônio artístico e cultural e ao consumidor; Da prescrição e da decadência. Da posse e sua classi-
ficação; Das obrigações por atos ilícitos; Da responsabilidade civil; Dos contratos e das várias espécies 
de contrato. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Direito Processual: conceito, objeto, divisões. A norma pro-
cessual civil no tempo e no espaço. Função jurisdicional: caracterização. Jurisdição voluntária. Organiza-
ção judiciária estadual. Ação: conceito. Condições do seu exercício. Classificações. Processo: noções 
gerais. Processo e procedimento. Objeto do processo. Mérito. Questão principal, questões preliminares e 
prejudiciais. A relação jurídica processual: caracteres, requisitos, pressupostos processuais, conteúdo. 
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Poderes, direitos, faculdades, deveres e ônus processuais. Competência: conceito, classificações, crité-
rios de determinação. Prorrogação e prevenção. Incidentes sobre competência. Conflitos de competência 
e de atribuições. Sujeitos do processo: o Juiz e as partes. Capacidade e legitimação. Representação, 
assistência, autorização. Substituição processual. Intervenção de terceiros. Fatos e atos processuais: 
classificação, forma, lugar e tempo. Vícios e seus efeitos. Nulidade. Inexistência, invalidade e ineficácia. 
Impulso processual. Prazos, preclusão. Inércia processual: contumácia e revelia. Processo de conheci-
mento. Etapas. Tutela antecipada. Sentença: conceito, classificações, estrutura, efeitos. Publicação, inti-
mação, correção e integração da sentença. A coisa julgada. Recursos e ações autônomas. Ação rescisó-
ria. Noções gerais sobre recursos: classificação, requisitos da admissibilidade, efeitos, desistência, renún-
cia. Processo de execução. As diversas espécies de execução. Execução contra a Fazenda Pública. Exe-
cução Fiscal. Embargos do devedor. Controle jurisdicional da constitucionalidade das leis e atos do Poder 
Público. Ação de desapropriação. Ação popular. Ação civil pública. Mandado de segurança. O processo 
cautelar. Noções gerais. Medidas cautelares. Os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e de 
jurisdição voluntária. DIREITO TRIBUTÁRIO: Poder tributário; Sistema tributário; Discriminação das ren-
das tributárias; Limitações constitucionais ao poder de tributar: princípios da legalidade e anterioridade; 
Imunidades; Espécies tributárias: impostos, taxas, contribuição de melhoria e contribuições especiais; 
Preço público; Obrigação tributária; Espécies e elementos. Conhecimentos básicos inerentes às ativida-
des do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. 
[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Controlador Interno – Engenharia Civil 
Lei nº 1184/1988 – Código de Obras do Município de Jaraguá do Sul. Lei nº 1182/1988 – Código de 
Posturas do Município de Jaraguá do Sul. Lei Complementar nº 219/2018 – Revisão do Plano Diretor de 
Organização Físico Territorial de Jaraguá do Sul. Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade. Lei nº 
1766/1993 – Código de Zoneamento de uso e ocupação do solo. Lei nº 6.766/1979 – Parcelamento do 
Solo Urbano, atualizada pela Lei nº 9.785/1999. Constituição Federal de 1988 (artigos: 182, 183 e 225). 
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: conceito; tipos e princípios fundamentais; Poder Constituinte; 
Inconstitucionalidade das leis e atos normativos; Sistemas de controle; Direitos e garantias fundamentais; 
Direitos de Deveres individuais e coletivos; Direitos sociais; A nacionalidade; Os direitos políticos; Organi-
zação do Estado; Administração Pública; A segurança Pública; As finanças públicas; Noção de orçamento; 
Lei Complementar nº 101/2000 – Normas de Finanças Públicas voltadas para a Responsabilidade na 
Gestão Fiscal. DIREITO ADMINISTRATIVO: A Administração Pública e os poderes estatais; Função ad-
ministrativa; O regime jurídico administrativo; Princípios do direito administrativo e da Administração Pú-
blica Brasileira; Poderes da Administração Pública: hierárquico; disciplinar, de polícia; regulamentar; Limi-
tes de sua atuação; Ato administrativo; Licitações Públicas: conceito princípios, competência para legislar, 
dispensa e inexigibilidade, modalidades, procedimentos, recursos administrativos; As Leis Federais nº 
8.666/1993 – Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, 8.883/1994 – Normas para Licita-
ções, 10.520/2002 – Lei do Pregão e 8.987/1995 – Lei das Concessões de Serviços Públicos; Lei de 
Concessões; Lei Geral das Concessões; Decreto nº 5.450/2005 – Pregão Eletrônico. Contratos adminis-
trativos. Espécies: contrato de obra pública e prestação de serviços; contratos de fornecimento; concessão 
de serviço e obras púbicas; Contrato de Gestão; Consórcios e Convênios; Serviços Públicos; Órgãos Pú-
blicos; Processo Administrativo; Controles de Administração. Responsabilidade civil e criminal em obras 
de engenharia e conhecimentos legais sobre enquadramento dos responsáveis referentes aos Art. n° 121 
e 132 do Código Penal. Geologia Aplicada à Engenharia; Resistência dos Materiais; Topografia; Urba-
nismo; Hidráulica; Materiais de Construção; Teoria das Estruturas; Estradas; Hidrologia Aplicada; Mecâ-
nica dos Solos; Concreto Armado; Saneamento; Fundações; Planejamento; Orçamento e Controle de 
Obras; Saneamento Urbano; Equipamentos Urbanos; Gerenciamento na Construção Civil; Instalações 
Prediais; Tráfego e Transporte; Mobilidade; Cadastro Fiscal Imobiliário. Vistorias, perícias, avaliações, 
fiscalização, arbitramento, laudos e pareceres técnicos. Planejamento, controle orçamento de obras. Exe-
cução de obras civis. Projetos de reforma. Fases de projetos: estudo preliminar, anteprojeto; projeto de 
aprovação; projeto de execução, Documentação técnica e ART. Contratação de serviços: Contrato, res-
ponsabilidade e garantia, licenças, aprovações e franquias. Conhecimentos de AutoCad. Conhecimentos 
básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) 
sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos 
normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
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Enfermeiro 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde. Princípios da Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. Fun-
damentos e exercício da enfermagem: Lei do exercício profissional - análise crítica. Código de Ética - 
análise crítica. Epidemiologia e enfermagem. Estatística e enfermagem. Teorias em enfermagem. Enfer-
meiro como líder e agente de mudança. Concepções teórico-práticas da assistência de enfermagem. Ad-
ministração dos serviços de enfermagem. Processo social de mudança das práticas sanitárias no SUS e 
na enfermagem. Administração de materiais e enfermagem. Normas, rotinas e manuais - elaboração e 
utilização na enfermagem. Teorias administrativas e enfermagem. Organização dos serviços de enferma-
gem. Estrutura e funcionamento dos serviços de enfermagem. Planejamento na administração e na assis-
tência de enfermagem em ambulatórios. Enfermagem e recursos humanos - recrutamento e seleção. En-
fermagem em equipe - dimensionamento dos recursos humanos. Tomada de decisão na administração 
da assistência e do serviço. Enfermagem na auditoria dos serviços e da assistência. Normas do Ministério 
da Saúde para atuação: programa nacional de imunizações, programa da mulher, programa da criança, 
programa do adolescente, programa do idoso, programa DST e AIDS, programa de hanseníase, programa 
de pneumologia sanitária, programa de hipertensão, programa de diabético. Processo de enfermagem - 
teoria e prática. Consulta de enfermagem. Participação do enfermeiro na CIPA. Emergências clínico-cirúr-
gicas e a assistência de enfermagem. Primeiros socorros na empresa. Assistência integral por meio do 
trabalho em equipes: de enfermagem, multiprofissional e interdisciplinar. Planejamento do ensino ao cli-
ente com vistas ao autocuidado: promoção e prevenção da saúde. Conhecimentos básicos inerentes às 
atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propos-
tos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles pos-
teriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Engenheiro Civil 
Lei nº 1184/1988 – Código de Obras do Município de Jaraguá do Sul. Lei nº 1182/1988 – Código de 
Posturas do Município de Jaraguá do Sul. Lei Complementar nº 219/2018 – Revisão do Plano Diretor de 
Organização Físico Territorial de Jaraguá do Sul. Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade. Geo-
logia Aplicada à Engenharia; Resistência dos Materiais; Topografia; Urbanismo; Hidráulica; Materiais de 
Construção; Teoria das Estruturas; Estradas; Hidrologia Aplicada; Mecânica dos Solos; Concreto Armado; 
Saneamento; Fundações; Planejamento; Orçamento e Controle de Obras; Saneamento Urbano; Equipa-
mentos Urbanos; Gerenciamento na Construção Civil; Instalações Prediais; Tráfego e Transporte; Mobili-
dade; Cadastro Fiscal Imobiliário. Vistorias, perícias, avaliações, fiscalização, arbitramento, laudos e pa-
receres técnicos. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Planeja-
mento, controle orçamento de obras. Execução de obras civis. Topografia e terraplanagem; locação de 
obras; sondagens; instalações provisórias. Canteiro de obras; proteção e segurança depósito e armaze-
namento de materiais, equipamentos e ferramentas. Fundações. Escoramentos. Estrutura de concreto; 
formas; armação; Argamassas; Instalações prediais. Alvenarias. Revestimentos. Esquadrias. Coberturas. 
Pisos. Impermeabilização Isolamento térmico. Materiais de construção civil. Aglomerantes - gesso, cal, 
cimento portland. Agregados; Argamassa; Concreto: dosagem; tecnologia do concreto. Aço Madeira Ma-
teriais cerâmicos vidros, Tintas e vernizes. Recebimento e armazenamento de materiais. Mecânica dos 
solos. Origem, formação e propriedades dos solos. Índices físicos. Pressões nos solos. Prospecção geo-
técnica. Permeabilidade dos solos; percolação nos solos. Compactação dos solos; compressibilidade dos 
solos; adensamento nos solos; estimativa de recalques. Resistência ao cisalhamento dos solos. Empuxos 
de terra; estrutura de arrimo; estabilidade de taludes; estabilidade das fundações superficiais e estabili-
dade das fundações profundas. Resistência dos materiais. Deformações. Teoria da elasticidade. Analise 
de tensões. Flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. Analise estrutural. Es-
forço normal, esforço constante, torção e momento fletor. Estudos das estruturas isostáticas (vigas sim-
ples, vigas, gerber, quadros, arcos e treliças); deformação e deslocamentos em estrutura isostática; linhas 
de influência em estrutura isostáticas; esforço sob ação de carregamento, variação de temperatura e mo-
vimento nos apoios. Estruturas hiperestáticas; métodos dos esforços; métodos dos descolamentos; pro-
cesso de Cross e linhas de influência em estruturas hiperestáticas. Dimensionamento do concreto armado. 
Estados limites; aderência; ancoragem e emendas em barras de armação. Dimensionamento de seções 
retangulares sob flexão. Dimensionamento de seções T. Cisalhamento. Dimensionamento de peças de 
concreto armado submetidas à torção. Dimensionamento de pilares. Detalhamento de armação em con-
creto armado. Norma NBR 6118/2003 - Projeto de estrutura de concreto - procedimentos. Instalações 
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prediais. Instalações elétricas. Instalações de esgoto. Instalações de telefone e instalações especiais (pro-
teção e vigilância, gás, ar comprimido, vácuo e água quente). Estradas e pavimentos urbanos. Sanea-
mento básico: tratamento de água e esgoto. Noções de barragens e açudes. Hidráulica aplicada e hidro-
logia. Saúde e segurança ocupacional em canteiro de obras; norma NR 18 - Condições e Meio Ambiente 
de trabalho na indústria da construção (118.0002). Responsabilidade civil e criminal em obras de enge-
nharia e conhecimentos legais sobre enquadramento dos responsáveis referentes aos Art. n° 121 e 132 
do Código Penal. Patologia das obras de engenharia civil. Engenharia de avaliação: legislação e normas, 
laudos de avaliação. Lei 8.666/1993 – Lei de Licitação, Lei de Licitações e Contratos. Qualidade. Quali-
dade de obras e certificação de empresas; Aproveitamento de resíduos e sustentabilidade na construção; 
Inovação tecnológica e Racionalização da construção. Gerenciamento na Construção Civil; Instalações 
Prediais; Tráfego e Transporte. Cadastro multifinalitário e cadastro imobiliário. Análise de conformidade 
de projetos arquitetônicos. Planos e projetos de infraestrutura urbana: loteamentos. Projetos de edifica-
ções e complementares: projetos de instalações hidrossanitárias, elétricas e telefônicas, de gás, de pro-
teção contra incêndio, de coleta de lixo, de conforto ambiental e de luminotécnica. Projetos de reforma. 
Fases de projetos: estudo preliminar, anteprojeto; projeto de aprovação; projeto de execução, Documen-
tação técnica e ART. Contratação de serviços: Contrato, responsabilidade e garantia, licenças, aprova-
ções e franquias. Finalização da construção: recebimento dos serviços; medidas de garantia da integri-
dade da obra; vistorias, perícias, avaliações, arbitramento, laudos e pareceres técnicos. Conhecimentos 
básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) 
sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos 
normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
Farmacêutico Bioquímico 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Le-
gislação e Ética Farmacêutica; Organização do Serviço Público de Saúde; Bioquímica Clínica - Padroni-
zação, Fotometria, Fundamentos Químicos, Metodologias, e interpretação clínico laboratorial das dosa-
gens bioquímicas e das determinações enzimáticas; Hematologia Clínica - Hematipoiese, Fisiologia da 
linhagem vermelha e branca, imunologia, determinação dos antígenos eritrocitários, hemostasia; Imuno-
logia Clínica - Reação de: Imunoensaio, imunofluorescência, fixação do complemento, precipitação e aglu-
tinação, imunologia aplicada ao diagnóstico de: Rubéola, Doenças Autoimunes, Alergias, Hepatite, Imu-
nodeficiências; Hematologia e Legislação aplicada a transfusão de hemocomponentes. Controle de Qua-
lidade: conceito, aspectos gerais, fatores que afetam a qualidade dos materiais e medicamentos. Assis-
tência Farmacêutica. Planejamento e Organização de um Serviço de Farmácia Hospitalar. Gerenciamento 
em Farmácia Hospitalar. Logística do abastecimento. Seleção, aquisição, análise, armazenamento e dis-
tribuição de medicamentos e correlatos. Gerenciamento de estoque. Dispensação e Distribuição de Me-
dicamentos. Armazenamento e Conservação de Medicamentos. Farmacotécnica hospitalar: Desenvolvi-
mento e/ou manipulação de fórmulas magistrais e oficinais. Nutrição Parenteral. Antimicrobianos: princí-
pios básicos para o uso racional de antimicrobianos; farmacocinética e farmacodinâmica; modo de ação 
sobre bactérias Gram positivas e Gram negativas. Farmacoepidemiologia: Farmacovigilância e Farmaco-
economia. Legislação Específica para Farmácia Hospitalar. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica.  
Parasitologia clínica: Patologia, morfologia, epidemiologia, sintomatologia, profilaxia, e diagnostico das 
principais doenças causadas ao homem por parasitas intra e extra intestinais; Microbiologia Clínica - Mé-
todos de esterilização, meios de cultura, sintomatologia, patogenia, profilaxia e diagnóstico laboratorial 
das principais doenças causadas ao homem por bactérias inclusive vias urinárias, líquidos de punções, 
controle de qualidade em microbiologia. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Ob-
servação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto 
de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a 
data de publicação do Edital.]  
 
Fiscal de Procon 
Lei nº 1182/1988 – Código de Posturas do Município de Jaraguá do Sul. Resolução RDC 63/2011 – Re-
quisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde. Lei 11445/2007 – Política Naci-
onal de Saneamento Básico. Lei Estadual nº 6.320/1983 – Normas Gerais de Saúde, estabelece penali-
dades. Lei Complementar Municipal nº 097/2010 – Normas de Saúde em Vigilância Sanitária, estabelece 
penalidades, cria a taxa dos atos de Vigilância Municipal de Saúde. DIREITO CONSTITUCIONAL: Cons-
tituição: conceito; tipos e princípios fundamentais; Poder Constituinte; Inconstitucionalidade das leis e atos 
normativos; Sistemas de controle; Direitos e garantias fundamentais; Direitos de Deveres individuais e 
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coletivos; Direitos sociais; A nacionalidade; Os direitos políticos; Organização do Estado; Administração 
Pública; A segurança Pública; As finanças públicas; Noção de orçamento; Lei Complementar nº 101/2000 
– Normas de Finanças Públicas voltadas para a Responsabilidade na Gestão Fiscal. DIREITO ADMINIS-
TRATIVO: A Administração Pública e os poderes estatais; Função administrativa; O regime jurídico admi-
nistrativo; Princípios do direito administrativo e da Administração Pública Brasileira; Poderes da Adminis-
tração Pública: hierárquico; disciplinar, de polícia; regulamentar; Limites de sua atuação; Ato administra-
tivo; Licitações Públicas: conceito princípios, competência para legislar, dispensa e inexigibilidade, moda-
lidades, procedimentos, recursos administrativos; As Leis Federais nº 8.666/1993 – Lei de Licitações e 
Contratos da Administração Pública, 8.883/1994 – Normas para Licitações, 10.520/2002 – Lei do Pregão 
e 8.987/1995 – Lei das Concessões de Serviços Públicos; Lei de Concessões; Lei Geral das Concessões; 
Decreto nº 5.450/2005 – Pregão Eletrônico. Contratos administrativos. Espécies: contrato de obra pública 
e prestação de serviços; contratos de fornecimento; concessão de serviço e obras púbicas; Contrato de 
Gestão; Consórcios e Convênios; Serviços Públicos; Órgãos Públicos; Processo Administrativo; Controles 
de Administração. DIREITO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: Normas aplicáveis no âmbito do Código de 
Defesa do Direito do Consumidor. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: 
Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de ques-
tões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de 
publicação do Edital.] 
 
Fiscal de Transportes Urbanos 
Noções de Direito: Direito administrativo: Administração Pública: conceito, poderes e organização do Es-
tado. Princípios básicos da Administração: Poderes e deveres do Administrador Público. Poderes Admi-
nistrativos: conceito, atributos e espécies, classificação. Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atri-
butos e espécie, classificação, motivação, vinculação e discricionariedade, invalidação, revogação e anu-
lação. Servidores Públicos: conceituação, direitos e deveres, vedações, investidura, nomeação, exercício, 
afastamento e aposentadoria. Lei de Responsabilidade Fiscal. Direito constitucional: Princípios do Estado 
de Direito. Organização do Estado. Organização político-administrativa. União, Estados, Municípios, Dis-
trito Federal e Territórios. Administração Pública: princípios constitucionais referentes à administração di-
reta e indireta. Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos so-
ciais. Nacionalidade. Organização dos Poderes. Poder Legislativo: estrutura e organização. Funciona-
mento e atribuições. Processo Legislativo. Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária. Tribunal de 
Contas da União. Poder Executivo: Atribuições e responsabilidade do Presidente da República. Vice-Pre-
sidente. Ministros de Estado. Poder Judiciário: Funções Essenciais à Justiça. Noções de contabilidade 
geral e contabilidade pública: Formas jurídicas das sociedades; princípios fundamentais de contabilidade. 
Plano de contas. Fatos e lançamentos contábeis. Livros: diário e razão. Apuração do resultado e encerra-
mento de exercício social. Classificação. Critérios gerais e de avaliação patrimonial e divulgação. Análise 
das demonstrações contábeis: conceitos básicos; avaliação da situação patrimonial, econômica e finan-
ceira. Orçamento Público: conceito, proposta orçamentária e a lei do orçamento. Ciclo orçamentário; Or-
çamento-Programa: conceito, objetivo, finalidade. Receita e Despesa Pública: conceito, classificação. Le-
gislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro – Lei Federal nº 9.503 de 23/9/1997 e legislação com-
plementar atualizada. Definições e conceitos básicos, normas gerais de circulação e conduta, educação 
no trânsito, sinalização, operação, fiscalização e policiamento ostensivo, licenciamento, habilitação, infra-
ções e penalidades, medidas administrativas e processos administrativos, crimes de trânsito, condução 
de escolares. Legislação de Transportes Urbanos: Lei nº 12.587/2012 – Diretrizes da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana. Lei municipal nº 3.074/2002 – Fixa normas para Execução do Serviço de Transportes 
Especiais, atualizada e alterada pelas leis nº 4.485/2006 e nº 6669/2013. Conhecimentos básicos ineren-
tes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas 
propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles 
posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Fiscal de Vigilância em Saúde 
Lei nº 1182/1988 – Código de Posturas do Município de Jaraguá do Sul. Resolução RDC 63/2011 – Re-
quisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde. Lei 11445/2007 – Política Naci-
onal de Saneamento Básico. Lei Estadual nº 6.320/1983 – Normas Gerais de Saúde, estabelece penali-
dades. Decreto Estadual nº 3150/1998 – Regulamento para o funcionamento de clubes, academias e 
outros estabelecimentos que ministrem aulas ou treinos de ginástica, dança, artes marciais, esportes e 
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demais atividades físico-desportivo-recreativo. Lei Complementar Municipal nº 097/2010 – Normas de Sa-
úde em Vigilância Sanitária, estabelece penalidades, cria a taxa dos atos de Vigilância Municipal de Sa-
úde. Noções de serviços administrativos e municipais. Limpeza e sanitização das instalações, iluminação, 
ventilação dos estabelecimentos. Edificações e Instalações, área externa, pisos, tetos, paredes e divisó-
rias, portas e janelas. Estabelecimentos de hospedagem e estabelecimentos de esporte e lazer, verifica-
ção da conservação de suas estrutura e condições sanitárias de seus interiores como ventilação e de 
iluminação, do abastecimento de água. Microbiologia dos Alimentos – Transmissão de Doenças pelos 
Alimentos. Estocagem e conservação dos Alimentos. Química dos Alimentos: Consequências biológicas 
da oxidação de lipídeos, Antioxidantes, Conservantes Químicos usados em Alimentos. Normas de higiene 
e de segurança para a saúde pública na produção, manuseio, armazenagem e comercialização de ali-
mentos. Sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto) em soluções individuais ou 
sistemas de esgotos, incluindo tratamento. Sistemas de esgotos sanitários: Tratamento de Efluente Sani-
tário. Tratamento de efluentes industriais: características dos efluentes; tipos de tratamento; dimensiona-
mento; recuperação de materiais. Coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos (lixo). Resíduos 
sólidos: conceito, classificação, acondicionamento, coleta, transporte e destino final; limpeza pública. Con-
trole sanitário do ambiente, incluindo o controle de poluição ambiental. Noções de tratamento de lixo or-
gânico, tóxico, poluente, danoso ao meio ambiente; Normas de comercialização de produtos como remé-
dios e agrotóxicos. A cadeia epidemiológica das doenças transmissíveis. Agentes infecciosos e suas pro-
priedades. Conceitos básicos usados em Epidemiologia. Vigilância Epidemiológica das doenças transmi-
tidas por vetores, doenças diarreicas, das Zoonoses. Sistema de Informação em Epidemiologia (notifica-
ção, investigação, fluxo das informações). Controle de vetores biológicos transmissores de doenças (ar-
trópodes e roedores de importância para a saúde pública). Noções de biologia (vetores, patógenos, con-
taminação), química (conservantes, soluções, PH, acidez) e física (radiação, eletromagnetismo, corrente 
elétrica). Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada 
interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em 
dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Fiscal em Edificações 
Lei nº 1184/1988 – Código de Obras do Município de Jaraguá do Sul. Lei nº 1182/1988 – Código de 
Posturas do Município de Jaraguá do Sul. Lei Complementar nº 219/2018 – Revisão do Plano Diretor de 
Organização Físico Territorial de Jaraguá do Sul. Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade. Lei nº 
1766/1993 – Código de Zoneamento de uso e ocupação do solo. Noções do processo licitatório: Lei 
8.666/1993 – Lei de Licitação, Lei de Licitações e Contratos. Lei nº 6.766/1979 – Parcelamento do Solo 
Urbano, atualizada pela Lei nº 9.785/1999. Constituição Federal de 1988 (artigos: 182, 183 e 225). Tec-
nologia da Construção. Noções de Sistemas estruturais. Estruturas de concreto armado. Desenho Arqui-
tetônico. Materiais de construção. Manutenção predial. Patologias em edificações. Noções de Projeto de 
instalações hidrossanitárias e elétricas. Análise técnica e Orçamento de projetos de obras estruturais. 
Saneamento: Sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto. Segurança e higiene do trabalho. 
Utilização de EPI’s. Fiscalização de obras de saneamento e edificações. Conhecimentos de AutoCad. 
Requisitos urbanísticos para loteamento; requisitos mínimos de infraestrutura urbana em parcelamentos. 
Loteamentos regulares. Sistemas construtivos: etapas da obra, materiais de construção, manutenção e 
resistência mecânica dos materiais. Problemas de construção. Conhecimentos básicos inerentes às ativi-
dades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. 
[Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, 
publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Fiscal Tributarista 
Constituição da República Federativa do Brasil: Dos direitos e deveres individuais e coletivos (Título II, 
Capítulo I); Organização político-administrativa (Titulo III, Capítulo I); Impostos dos Municípios – Compe-
tência; Obrigação Tributária; Tipos de tributos; Emendas Constitucionais. Lei Complementar nº 001/1993 
– Código Tributário do Município de Jaraguá do Sul (e alterações). Lei Complementar nº 35/2003 – Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (e alterações). Lei nº 5172/1966 – Código Tributário Nacional. Lei 
Complementar nº 101/2000 – Normas de Finanças Públicas voltadas para a Responsabilidade na Gestão 
Fiscal: sua implementação como Antecedentes históricos. Objetivos. Repercussão nos atos fiscais con-
temporâneos. Direitos e Deveres do Funcionário Público. Noções de Relações Humanas. Crimes contra 
a Administração Pública. Lei de Improbidade Administrativa. Fiscalização de tributos: organização de pro-
cessos, auditoria fiscal e cumprimento de leis e regulamentos municipais. A receita do município: fontes, 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul 
 

  
Anexo 03 ao Edital de Concurso Público 002/2019 – Página 17 

arrecadação, sonegação, cadastro de contribuintes. Receita e despesa pública: conceitos, classificação, 
escrituração. Lançamento. Princípios que regem a Administração Pública. Poderes da Administração. Po-
der de Polícia. Atributos do Ato Administrativo. Discricionariedade e vinculação. Espécies do ato adminis-
trativo. Documentos e livros fiscais. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observa-
ção: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de 
questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data 
de publicação do Edital.] 
 
Médico Clínico Geral (20 e 40 horas) 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde. Princípios da Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. In-
fecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insu-
ficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Doenças cardiovasculares: 
hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças 
venosas e arteriais periféricas; Doenças pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças 
pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva; Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, 
duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase biliar, parasitoses intestinais; 
Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda, infec-
ção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, 
dislipidemias, obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cere-
bral, meningites e meningoencefalites, neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças 
psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e agorafobia, transtorno obsessivo-compulsivo, 
esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses superficiais, dermatoviroses, der-
matozoonoses, dermatoses pré-cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue: anemias, pla-
quetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: 
doenças sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, esquistossomose man-
sônica, malária; Doenças reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças 
do tecido conjuntivo, fibromialgia, osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, 
dermatite atópica, anafilaxia. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Po-
derá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, 
as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publi-
cação do Edital.] 
 
Médico Especialista – Cardiologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, In-
fecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insu-
ficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Cardiologia Pediátrica; Mé-
todos diagnósticos aplicados à cardiologia; Modalidades terapêuticas aplicadas à cardiologia; Prevenção 
e reabilitação cardiopulmonar e metabólica; Avaliação de risco cardiovascular; Avaliação de risco cirúr-
gico; Aplicação na prática de protocolos e diretrizes de sociedades médicas cardiológicas; Insuficiência 
cardíaca; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênitas; Hipertensão arterial sistêmica; Doença arterial co-
ronariana; Valvopatias adquiridas; Miocardites e cardiomiopatias; Doenças do endocárdio; Doenças do 
pericárdio; Doenças da aorta e das carótidas; Doenças metabólicas com influência na saúde cardiovas-
cular. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada inter-
pretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dis-
positivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Médico Especialista – Ginecologista/Obstetrícia 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, In-
fecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul 
 

  
Anexo 03 ao Edital de Concurso Público 002/2019 – Página 18 

cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insu-
ficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Ciclo Menstrual Feminino e 
suas Alterações. Amenorréias. Climatério. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Lesões Precursoras e 
Carcinoma do Colo Uterino. Tumores Benignos e Malignos do Útero. Tumores Benignos e Malignos da 
Mama. Displasias e Inflamações da Mama. Tumores Benignos e Malignos do Ovário. Doenças Inflamató-
rias da Pelva. Distrofias Vulvares. Planejamento Familiar. Medicina Preventiva. Assistência Pré-Natal. En-
docrinologia do Ciclo Grávido Puerperal. Toxemia Gravídica. Abortamento. Doença Hemolítica Perinatal. 
Infecções e Infestações na Gravidez. Alimento Materno. Avaliação da Maturidade e da Vitalidade Fetal. 
Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpreta-
ção de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos 
de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Médico Especialista – Otorrinolaringologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, In-
fecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insu-
ficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Anatomia, fisiologia e semi-
ologia da boca e faringe. Anatomia, fisiologia e semiologia da laringe. Anatomia, fisiologia e semiologia 
dos seios paranasais e nariz. Anatomia, fisiologia e semiologia do aparelho auditivo. Más formações con-
gênitas da boca, laringe, pavilhão e meato acústico externo, orelha e narina. Anomalias cervicais e de 
cabeça de interesse cirúrgico. Doenças da laringe. Câncer da laringe. Doenças agudas e crônicas do 
ouvido externo, médio e interno. Doenças agudas e crônicas do nariz e seios para-nasais e mastóide. 
Doenças agudas e crônicas da boca e faringe. Caxumba. Problema de amigdalectomia e/ou adenoidec-
tomia. Corpo estranho em otorrinolaringologia. Deficiências auditivas. Emergências em otorrinolaringolo-
gia. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada inter-
pretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dis-
positivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Médico Especialista – Pediatra 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde. Princípios da Infecção Hospitalar. Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. In-
fecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insu-
ficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. A consulta pediátrica. Ava-
liação do recém-nascido normal. Avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil e seus distúrbios. 
Nutrição e distúrbios nutritivos. Vacinação. Calendário vacinal da Secretaria de Estado da Saúde do Es-
tado de Santa Catarina. Parasitoses. Diarreias agudas e crônicas. Desidratação e terapia hidroeletrolítica. 
Anemias. Afecções agudas do aparelho respiratório. Afecções agudas do aparelho genito- urinário. Infec-
ções do sistema nervoso central. Doenças exantemáticas. Afecções agudas dos olhos, ouvidos, boca, 
nariz e garganta. Afecções do aparelho digestivo. Deformidades ortopédicas congênitas. Abdome agudo 
- inflamatório, hemorrágico, obstrutivo e perfurativo. Complicações agudas do diabetes mellitus. Distúrbios 
hemorrágicos. Doenças infecto contagiosas. DST/AIDS. Doença ulcerosa péptica, gastrite e Helicobacter 
Pylori. Convulsões. Choque anafilático. Choque. Intoxicações exógenas. Septicemia. Meningite. Febre 
reumática. Doença do refluxo gastro-esofageano. Reanimação cardiorrespiratório. Emergência hiperten-
sivas. Hipertensão intracraniana. Acidentes, traumas e semi-afogamento. Atendimento inicial à criança 
politraumatizada. Diagnóstico precoce do câncer e síndromes para neoplásicas. Afecções da pele. Noções 
básicas de hematologia e oncologia pediátrica. Noções básicas cardiologia pediátrica. Conhecimentos 
básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) 
sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos 
normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Médico Especialista – Psiquiatra 
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Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, In-
fecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insu-
ficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Avaliação do desenvolvi-
mento neuro-psicomotor do paciente. Psicologia médica: Desenvolvimento da personalidade, Mecanismo 
de defesa do ego, Relação médico paciente. Distúrbio do desenvolvimento infantil. Distúrbio do desenvol-
vimento do adolescente. Deficiência mental. Autismo infantil. Neuroses, transtornos ansiosos e somatiza-
ção. Fobia e síndrome do pânico. Esquizofrenia. Depressão. Psicose maníaco depressiva. Síndromes 
psico orgânicas. Distúrbios da personalidade. Suicídio e parassuicídio. Alcoolismo e outras drogas psico-
ativas na infância e adolescência Dependência e tolerância à drogas, fármacos e tóxicos. Terapêutica: 
Psicofarmacoterapia, Psicoterapia, Iatrogenia em psicoterapia. Urgências psiquiátricas. Noções de psiqui-
atria Forense – interdição e responsabilidade criminal. Assistência psiquiátrica moderna. Conhecimentos 
básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) 
sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos 
normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Médico Especialista – Reumatologista 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, In-
fecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, 
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência 
cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insu-
ficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Epidemiologia das doenças 
reumáticas. Estrutura, fisiologia e fisiopatologia do tecido conjuntivo. Estrutura, fisiológica e fisiopatológica 
do sistema imunológico. Artrites inflamatórias infecciosas. Doenças reumatológicas sistêmicas. Doenças 
metabólicas dos ossos, das articulações e dos músculos. Doenças reumatológicas associadas a outros 
aparelhos e sistemas. Doenças da coluna vertebral. Osteogênese imperfeita. Artrite reumatóide infantil. 
Lupus eritematoso sistêmico na infância. Tumores cartilaginosos benignos e malignos. Raquitismo. Cri-
ança com dores nas pernas. Doenças ósseas e do tecido conjuntivo relacionadas a genética e desenvol-
vimento. Farmacologia das drogas anti-reumáticas. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do 
cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão 
ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publica-
dos até a data de publicação do Edital.] 
 
Médico Veterinário 
Epidemiologia e controle de zoonoses: leptospirose, raiva, teníase, cisticercose, esquistossomose, den-
gue, febre amarela, febre maculosa, toxoplasmose, leishmaniose visceral e cutânea, brucelose, tubercu-
lose e criptosporidiose; Controle e biologia de vetores, roedores e animais peçonhentos; Noções de sane-
amento, tratamento e abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e destino de resíduos sólidos, 
drenagem de águas pluviais e saneamento como instrumento de controle de endemias; Boas práticas de 
fabricação de produtos de origem animal, Doenças transmissíveis por alimentos de origem animal; Boas 
práticas de produção de produtos de origem animal; Inspeção de produtos de origem animal: leite e deri-
vados, carne e derivados, aves, ovos, pescado e mel; Tecnologia de produtos de origem animal; Aplicação 
do Método HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) - Análise de Perigos; Pontos Críticos de Con-
trole-APPCC em indústrias de produtos de origem animal; Legislação: leis, decretos-lei, decretos, porta-
rias, regulamentos, resoluções e instruções normativas do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento; Resíduos de drogas veterinárias em produtos de origem animal: impor-
tância, controle e legislação. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Po-
derá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, 
as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publi-
cação do Edital.] 
 
Museólogo 
Fundamentos teóricos da museologia: história dos museus e da museologia, teoria museológica, a semi-
ologia aplicada ao museu, colecionismo e novas formas de musealização, funções científicas, educativas 
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e sociais, as interfaces da museologia com as demais ciências, bases legais e éticas da profissão. Docu-
mentação: aquisição, registro, classificação, indexação e inventário de acervo, pesquisa de identificação 
e contextualização, sistemas de recuperação de informações, tecnologias da informação aplicadas aos 
museus. Conservação: guarda, acondicionamento e transporte, estudo de materiais, condições ambien-
tais, conservação preventiva, operações de intervenção, Comunicação: a linguagem dos objetos e sua 
decodificação, comunicação visual e exposições. Recursos cenográficos, da fruição contemplativa à ar-
gumentativa (observação, apreciação, participação, interação), ação educativa e ação cultural, Monitoria: 
projetos editoriais (as publicações no museu), redes e sistemas museológicos, gestão de programas e 
serviços em museus, planejamento, organização, execução, controle, avaliação gestão de recursos hu-
manos, financeiros, físicos, de produção e materiais. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do 
cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão 
ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publica-
dos até a data de publicação do Edital.] 
 
Nutricionista 
Nutrientes (definição, propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo, cotas recomendadas e 
fontes alimentares). Fibras alimentares e água. Administração de Serviços de Alimentação (Aspectos físi-
cos na Unidade de Alimentação e Nutrição, controle de matérias-primas, higiene de alimentos, manipula-
dores e ambiental, planejamento e elaboração de cardápios, prevenção de surtos de toxinfecções alimen-
tares). Alimento: classificação, princípios nutritivos, seleção, preparo, perdas decorrentes. Microbiologia 
dos Alimentos – Transmissão de Doenças pelos Alimentos. Estocagem e conservação dos Alimentos. 
Química dos Alimentos: Consequências biológicas da oxidação de lipídeos, Antioxidantes, Conservantes 
Químicos usados em Alimentos. Avaliação Clínico-Nutricional (história clínica, parâmetros antropométri-
cos, clínicos, bioquímicos e imunológicos para adultos, diagnóstico nutricional. Fisiopatologia e Dietotera-
pia na síndrome metabólica, doenças renais, doenças do trato digestório, cardiopatias, hepatopatias, pan-
creatite, colecistite e câncer. Dietoterapia no pré e pós-operatório. Desnutrição, obesidade, Diabete Melli-
tus, insuficiência renal, doenças do trato digestório, cardiopatias, hepatopatias, dislipidemias, pancreatite, 
colecistite, câncer. Acidente Vascular Cerebral, trauma, sepse, queimado. Terapia Nutricional Enteral e 
Parenteral: prescrição, conhecimento sobre a absorção e carência de nutrientes, vias de acesso, tipos de 
dieta enteral e parenteral, Resolução RDC 63/2011 – Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para 
os Serviços de Saúde. Programa nacional de alimentação escolar. Conhecimentos básicos inerentes às 
atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propos-
tos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles pos-
teriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
Pedagogo 
Constituição Federal de 1988: direitos e garantias fundamentais (artigo 5º), educação, cultura e desporto 
(artigos 205 ao 214). Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 
9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. Lei Federal nº 13.005/2014 – Plano 
Nacional de Educação. Base Nacional Comum Curricular. Lei Federal nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei Federal nº 10.741/2003 – 
Estatuto do Idoso. Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. A relação educação e sociedade: 
dimensões: filosófica, sociocultural e pedagógica. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógi-
cas. Liderança e relações humanas no trabalho: tipos de liderança, mecanismos de participação; normas 
e formas organizativas facilitadoras da integração grupal. O papel político pedagógico e a organicidade do 
ensinar, aprender e pesquisar. O processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. 
Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. A comunicação e a 
interação grupal no processo de planejamento: constituição de equipes, encontros e avaliações sistemá-
ticas, capacitação de pessoal para o planejamento, constituição de grupos de estudo, aplicação de crité-
rios na distribuição de tarefas, articulação com outros grupos sociais. O currículo e a construção do co-
nhecimento. O processo de ensino-aprendizagem. Relação professor-aluno. Bases psicológicas da apren-
dizagem. Planejamento de ensino em seus elementos constitutivos: objetivos e conteúdos de ensino; mé-
todos e técnicas e a multimídia educativa e a avaliação educacional. Metodologia de projetos: um caminho 
entre a teoria e a prática. Dificuldades acentuadas de aprendizagem, Língua brasileira de sinais. Braille. 
Interdisciplinaridade e globalização do conhecimento. A intencionalidade da avaliação no processo de 
apropriação e produção do conhecimento. A participação social do jovem e do adulto na sociedade con-
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temporânea. Alternativas de trabalho didáticos com jovens e adultos. A documentação pedagógica (pla-
nejamento, registro, avaliação). Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: 
Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de ques-
tões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de 
publicação do Edital.] 
 
Psicólogo 
Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Psicologia: conceituação; principais 
correntes teóricas e áreas de conhecimento – motivação, aprendizagem, comunicação, liderança. O Psi-
cólogo e as múltiplas áreas de intervenção: o Psicólogo e a saúde; o Psicólogo e a educação; o Psicólogo 
e as instituições sociais e as organizações. Processo de desenvolvimento humano normal nos aspectos 
biológicos, cognitivos, afetivo, emocional, social e na interação dinâmica entre esses aspectos na infância, 
adolescência, idade adulta e terceira idade. Fundamentos da psicopatologia geral: o processo de desen-
volvimento patológico e suas implicações estruturais e dinâmicas, nos distúrbios da conduta e de perso-
nalidade de forma geral. Prática terapêutica: psicodiagnóstico; atuação terapêutica; psicoterapia breve; 
psicossomática; grupos terapêuticos. Seleção e Orientação de pessoal: conceitos; objetivos; instrumentos 
e técnicas de seleção; os testes psicológicos; a entrevista; dinâmicas de grupo e jogos em seleção; ela-
boração de laudos psicológicos; orientação educacional e profissional. Treinamento e Desenvolvimento: 
o comportamento humano nas organizações; a dinâmica das relações interpessoais; aconselhamento psi-
cológico; conceitos básicos em treinamento de pessoal; técnicas de treinamento. Psicologia dos grupos: 
formas de atendimento grupal na organização pública; tipos de grupo; processos grupais; psicoterapia de 
grupos; grupos operativos; orientação familiar; orientação a grupos sobre dependência e codependência 
na adicção. A Ética na prática da psicologia. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. 
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser 
objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados 
até a data de publicação do Edital.] 
 
Terapeuta Ocupacional 
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de 
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Te-
rapia Ocupacional com pacientes adultos hospitalizados nas fases aguda e subaguda. Avaliação de habi-
lidades e gravidades: amplitude de movimento, força, comportamento motor, sensibilidade, visão, percep-
ção visual e práxis, cognição, Medida de Independência Funcional (FIM), Avaliação de Risco para Úlcera 
de Pressão, Avaliação de Nível de Consciência, Avaliação de Esparticidade, Avaliação de Queimados. 
Modelos de Terapia Ocupacional: biomecânica, neuroevolucional e psicossocial. Tratamento de Terapia 
Ocupacional para pacientes hospitalizados: AVC, TCE, doenças neurodegenerativas, lesão de medula 
espinhal, Queimados Ortopédicos, Cardiopulmonar, Vasculares, Clínica Cirúrgica e UTI. Tratamento de 
Terapia Ocupacional para Membros Superiores com enfoque na reabilitação de mão. Órtese e adapta-
ções. Terminologia Uniforme para a Terapia Ocupacional AOTA. Efeitos deletérios da imobilidade. Conhe-
cimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de 
texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei 
e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.] 
 
 
 
 


