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NÍVEL FUNDAMENTAL

EMPREGO 101: Motorista de Ônibus

Língua Portuguesa:  Compreensão e interpretação de textos.  Tipos e gêneros  textuais.  Significação de palavras  e expressões.
Sinônimos e antônimos. Ortografia oficial. Classes de palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto. Concordâncias verbal
e nominal. Conjugações verbais.  Colocação de pronomes nas frases. Sintaxe. Classificação das palavras quanto ao número de
sílabas. Dígrafos, encontros vocálicos e consonantais. Divisão silábica. Processos de formação de palavras. Usos dos “porquês”.
Usos de “mau” e “mal”. Variação linguística.

Matemática: leitura e representação de numerais: o número em diferentes situações. Sequência numérica. Antecessor e sucessor.
Par e ímpar. Resolução de problemas envolvendo adição e subtração. Conceito de metade, dobro e triplo. Resolução de problemas
por meio de ilustração e/ou operações. Conceito de maior/menor; largo/estreito; comprido/curto; grosso/fino; alto/baixo; pesado/leve.
Noções básicas de medida: comprimento, valor, tempo e massa. Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais.

Conhecimentos específicos:  Legislação de trânsito. Conhecimentos básicos de mecânica, eletricidade e manutenção de veículos de
grande porte. Direção defensiva.  Noções de primeiros socorros.  Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização para o trânsito.
Segurança dos veículos. Habilitação. Infrações. Crimes de trânsito. Legislação, segurança e práticas adequadas no processo de transporte
coletivo.

NÍVEL MÉDIO

EMPREGO 201: Assistente Administrativo

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Significação de palavras
e expressões. Relações de sinonímia e de antonímia.  Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Divisão silábica. Fonética e
Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e
seus empregos no texto. Locuções verbais (perífrases verbais). Funções do que e do se. Formação de palavras. Elementos de
comunicação. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período
composto por coordenação e subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal.
Emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dos vocábulos. Variação linguística.

Matemática:  Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de
palavras). Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.

Informática:  Conceitos e fundamentos básicos. Conhecimento e utilização dos principais softwares utilitários (compactadores de
arquivos,  chat,  clientes de e-mails,  reprodutores de vídeo, visualizadores de imagem, antivírus).  Identificação e manipulação de
arquivos.  Backup  de  arquivos.  Conceitos  básicos  de  Hardware  (Placa  mãe,  memórias,  processadores  (CPU)  e  disco  de
armazenamento HDs, CDs e DVDs). Periféricos de computadores. Ambientes operacionais: Utilização dos sistemas operacionais
Windows XP Profissional e Windows 7. Conceitos básicos sobre Linux e Software Livre. Utilização dos editores de texto (Microsoft
Word  e  LibreOffice  Writer).  Utilização  dos  editores  de  planilhas  (Microsoft  Excel  e  LibreOffice  Calc).  Utilização  do  Microsoft
PowerPoint. Utilização e configuração de e-mail no Microsoft Outlook. Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet,
busca e pesquisa na Web, Mecanismos de busca na Web, Navegadores de internet:  Internet  Explorer,  Mozilla  Firefox,  Google
Chrome. Segurança na Internet, Vírus de computadores, Spyware, Malware, Phishing. Transferência de arquivos pela internet.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Significação de palavras
e expressões. Relações de sinonímia e de antonímia.  Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Divisão silábica. Fonética e
Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e
seus empregos no texto. Locuções verbais (perífrases verbais). Funções do que e do se. Formação de palavras. Elementos de
comunicação. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período
composto por coordenação e subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal.
Emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dos vocábulos. Variação linguística.

Matemática:  Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de
palavras). Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.

Informática:  Conceitos e fundamentos básicos. Conhecimento e utilização dos principais softwares utilitários (compactadores de
arquivos,  chat,  clientes de e-mails,  reprodutores de vídeo, visualizadores de imagem, antivírus).  Identificação e manipulação de
arquivos.  Backup  de  arquivos.  Conceitos  básicos  de  Hardware  (Placa  mãe,  memórias,  processadores  (CPU)  e  disco  de
armazenamento HDs, CDs e DVDs). Periféricos de computadores. Ambientes operacionais: Utilização dos sistemas operacionais
Windows XP Profissional e Windows 7. Conceitos básicos sobre Linux e Software Livre. Utilização dos editores de texto (Microsoft
Word  e  LibreOffice  Writer).  Utilização  dos  editores  de  planilhas  (Microsoft  Excel  e  LibreOffice  Calc).  Utilização  do  Microsoft
PowerPoint. Utilização e configuração de e-mail no Microsoft Outlook. Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet,
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busca e pesquisa na Web, Mecanismos de busca na Web, Navegadores de internet:  Internet  Explorer,  Mozilla  Firefox,  Google
Chrome. Segurança na Internet, Vírus de computadores, Spyware, Malware, Phishing. Transferência de arquivos pela internet.

NÍVEL MÉDIO

EMPREGO 202: Auxiliar em Saúde Bucal

Conhecimentos  específicos:  Processo  Saúde-doença.  Promoção  de  Saúde:  conceitos  e  estratégias.  Educação  para  Saúde:
conceitos e técnicas. Conceitos de prevenção e controle de doenças bucais para indivíduos, família e comunidade. Anatomia e
fisiologia  do  corpo  humano.  Principais  problemas  de  saúde  da  população  e  meios  de  intervenção.  Método  epidemiológico  /
indicadores de saúde. Doenças transmissíveis e não transmissíveis: conceitos e prevenção. Biossegurança em Odontologia. Bioética
e  ética  profissional.  Organização  do  ambiente  de  trabalho.  Equipamentos  e  Instrumentais:  nomenclatura,  utilização,  cuidados.
Conservação e Manutenção de equipamentos odontológicos. Processos de limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentais,
equipamentos  e  ambientes  odontológicos.  Ergonomia:  espaço  físico,  postura,  posição  de  trabalho.  Higiene  Bucal:  técnicas  de
escovação supervisionada, cuidados com aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos utilizados em Odontologia. Preenchimento e
controle  de  fichas  clínicas,  registros  em  Odontologia.  Manejo  de  pacientes  na  clínica  odontológica.  Materiais  odontológicos:
nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento e controle de estoque. Gerenciamento de resíduos do serviço de saúde.
Utilização racional  de fluoretos em Odontologia.  Placa bacteriana:  identificação,  índices,  fisiologia,  patogenia,  meios químicos e
mecânicos utilizados para o seu controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão,
lesões  de  tecidos  moles  –  conceito,  etiologia,  evolução,  transmissibilidade,  medidas  de  promoção  de  saúde  e  prevenção  da
ocorrência  das  patologias.  Radiologia  odontológica:  cuidados,  técnicas  de  revelação.  Programa  Saúde  da  Família:  atribuições
específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho. Política Nacional de Saúde e Sistema Único de Saúde. 

EMPREGO 203: Tele atendente

Conhecimentos  específicos:  Qualidade  no  atendimento.  Atendimento  ao  público  interno  e  externo.  Noções  de  arquivologia.
Administração  pública:  organismos  e  autarquias  públicas.  Conceito  de  atos  administrativos.  Cultura  organizacional.  Ética  e
comportamento  profissional.  Noções  de  telefonia,  fax,  PABX.  Formas  de  tratamento.  Técnicas  de  comunicação.  Meios  de
comunicação. Documentos e correspondências oficiais. Habilidades em operar equipamentos telefônicos e outros dispositivos nas
comunicações internas.

NÍVEL TÉCNICO

EMPREGO 301: Técnico em Enfermagem

Conhecimentos específicos: Atribuição do Técnico de Enfermagem. Legislação e Portarias.  Prevenção e Promoção a Saúde.
Educação para o autocuidado. Biossegurança nas Ações de Saúde. Conceitos e princípios de assepsia, antissepsia, desinfecção,
descontaminação e esterilização. Métodos de esterilização utilizados em estabelecimento de saúde. Norma e rotinas de trabalho.
Funcionamento e utilização dos equipamentos e materiais. Preparação, acompanhamento e participação de exames diagnósticos.
Parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil  nas diferentes faixas etárias.  RN de risco e de crianças de baixo peso.
Aleitamento materno. Saúde da Mulher: Sistematização da assistência de enfermagem no pré-natal. Temas relacionados à saúde do
Adulto e do Idoso: Educação para o autocuidado. Cuidados de Enfermagem no atendimento das necessidades básicas do cliente
/paciente. Ações que visam à prevenção, tratamento e controle de doenças infecto contagiosas e/ou crônicas. Tratamento de feridas.
Aspectos gerais das imunizações. Técnicas de aplicação e armazenamento de imunobiológicos. História das Políticas de Saúde no
Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva
(Pública). Atendimento de emergências e procedimentos técnicos de enfermagem. Primeiros socorros. Programas de saúde: pré-
natal,  puericultura,  imunização,  hipertensão,  diabetes,  tuberculose,  hanseníase,  leishmaniose,  hepatite,  dengue,  meningite  e
leptospirose, DST/AIDS, adolescentes. Conduta ética dos profissionais da área da saúde.

EMPREGO 302: Técnico em Radiologia

Conhecimentos específicos: Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde nº 453, de 1 de junho de 1998.
Normas de radioproteção. Fundamentos de dosimetria e radiobiologia. Efeitos biológicos das radiações. Operação de equipamentos
em radiologia. Câmara escura – manipulação de filmes, chassis, écrans reveladores e fixadores, processadora de filmes. Câmara
clara – seleção de exames, identificação, exames gerais e especializados em radiologia. Contaminação radioativa. Fontes, prevenção
e controle. Processamento de imagens digitais. Informática aplicada ao diagnóstico por imagem. Processamento digital de imagens:
ajustes para a qualidade das imagens. Equipamentos utilizados no processamento de imagens digitais. Técnicas de trabalho na
produção de imagens digitais. Protocolos de operação de equipamentos de aquisição de imagem. Conduta ética dos profissionais da
área de saúde. Princípios gerais de segurança no trabalho. Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. Princípios de ergonomia
no trabalho. Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Significação de palavras
e expressões. Relações de sinonímia e de antonímia.  Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Divisão silábica. Fonética e
Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e
seus empregos no texto. Locuções verbais (perífrases verbais). Funções do que e do se. Formação de palavras. Elementos de
comunicação. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período
composto por coordenação e subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal.
Emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dos vocábulos. Variação linguística.
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Matemática:  Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de
palavras). Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.

Informática:  Conceitos e fundamentos básicos. Conhecimento e utilização dos principais softwares utilitários (compactadores de
arquivos,  chat,  clientes de e-mails,  reprodutores de vídeo, visualizadores de imagem, antivírus).  Identificação e manipulação de
arquivos.  Backup  de  arquivos.  Conceitos  básicos  de  Hardware  (Placa  mãe,  memórias,  processadores  (CPU)  e  disco  de
armazenamento HDs, CDs e DVDs). Periféricos de computadores. Ambientes operacionais: Utilização dos sistemas operacionais
Windows XP Profissional e Windows 7. Conceitos básicos sobre Linux e Software Livre. Utilização dos editores de texto (Microsoft
Word  e  LibreOffice  Writer).  Utilização  dos  editores  de  planilhas  (Microsoft  Excel  e  LibreOffice  Calc).  Utilização  do  Microsoft
PowerPoint. Utilização e configuração de e-mail no Microsoft Outlook. Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet,
busca e pesquisa na Web, Mecanismos de busca na Web, Navegadores de internet:  Internet  Explorer,  Mozilla  Firefox,  Google
Chrome. Segurança na Internet, Vírus de computadores, Spyware, Malware, Phishing. Transferência de arquivos pela internet.

NÍVEL SUPERIOR

EMPREGO 401: Advogado

Conhecimentos específicos:  1. Direito  constitucional-Constituição: conceito,  objeto,  elementos e classificações; Supremacia da
Constituição;  Aplicabilidade das normas constitucionais;  Interpretação das normas constitucionais;  métodos,  princípios e limites;
Poder  constituinte;  Princípios  fundamentais;  Direitos  e  garantias  fundamentais;  Organização  do  Estado;  Administração  pública;
Organização dos poderes no Estado. Mecanismos de freios e contrapesos. Poderes legislativo, executivo e judiciário: composição e
atribuições; Funções essenciais à justiça. Ministério Público, advocacia pública e defensoria pública; Controle da constitucionalidade;
Defesa do Estado e das instituições democráticas; Sistema tributário nacional; Finanças públicas; Ordem econômica e financeira;
Ordem social. 2. Direito Administrativo-Conceituação, objeto, fontes e princípios do direito administrativo; Administração pública; Atos
administrativos;  Poderes  da  administração  pública;  Bens  e  serviços  públicos;  Licitações  e  legislação  pertinente;  Contratos
administrativos. 3. Direito do Trabalho; Fontes do direito do trabalho e princípios aplicáveis; Direitos constitucionais dos trabalhadores;
Relação de trabalho e relação de emprego; sujeitos do contrato de trabalho; Contrato individual de trabalho. Alteração, suspensão,
interrupção e rescisão do contrato de trabalho; Aviso prévio; Estabilidade e garantias provisórias de emprego; Jornada de trabalho e
descanso; Salário mínimo; Férias; Salário e remuneração; FGTS; Segurança e medicina no trabalho; Proteção ao trabalho do menor;
Proteção ao trabalho da mulher; Direito coletivo do trabalho. 4. Direito Processual do Trabalho - Provas, recursos e ação rescisória no
processo do  trabalho;  Processos de  execução;  Prescrição  e decadência  no  processo do  trabalho;  Competência  da Justiça  do
Trabalho; Rito sumaríssimo no dissídio individual; Comissão prévia de conciliação nos dissídios individuais; Dissídios coletivos; Da
Instituição Sindical; Processo de multas administrativas. 5. Direito Civil- Fontes do direito civil, princípios aplicáveis e normas gerais;
Pessoas naturais e pessoas jurídicas; Bens; Atos jurídicos; Negócio jurídico; Prescrição e decadência; Prova; Obrigações; Contratos.
6. Código de Processo Civil (Lei nº 5.869, de 11/01/1973) Do Processo do Conhecimento: Da Jurisdição e da Ação, das partes e dos
procuradores; do Ministério Público; dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça; dos Atos Processuais; da Formação, da
suspensão e da extinção do processo; do Processo e do Procedimento; do Procedimento Ordinário; do Processo nos Tribunais; Dos
Recursos. Do Processo de Execução: Da Execução em geral; das diversas Espécies de Execução; dos Embargos do Devedor; Da
execução por Quantia Certa Contra Devedor insolvente; da Remição; da Suspensão da extinção do Processo de Execução. Do
Processo Cautelar: Das Medidas Cautelares. Dos Procedimentos Especiais: Dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa
e  Voluntária.  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº  13.105,  de  16/03/2015):  normas  fundamentais  e  aplicação  das  normas
processuais; direito intertemporal, Jurisdição e ação; limites da jurisdição; cooperação internacional; competência interna. Sujeitos do
processo;  atos  processuais;  teoria  das  nulidades.  Procedimento  comum;  fase  postulatória  e  fase  instrutória.  Fase  decisória;
processos de competência originária dos tribunais. Dos recursos. Da liquidação; do cumprimento da sentença; da execução em geral;
das diversas espécies de execução. Tutela provisória. Procedimentos especiais. Lei Complementar Estadual nº 82/98. Lei Federal nº
11.107/2005. Decreto Estadual nº 4514/98. Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8080/90).

EMPREGO 402: Médico Cardiologista

Conhecimentos  específicos:  Síndromes  coronarianas  agudas  e  crônicas.  Aneurisma  de  aorta.  Dissecção  aguda  de  aorta.
Insuficiência  cardíaca.  Valvopatias  (aórtica,  mitral,  tricúspide  e  pulmonar).  Hipertensão  arterial  sistêmica.  Miocardiopatias.
Endocardite  bacteriana.  Cor  pulmonale  agudo  e  crônico.  Doença  reumática.  Pericardiopatias.  Arritmias  cardíacas.  Cardiopatias
congênitas  (cianóticas  e  acianóticas).  Choque  cardiogênico.  Exames  complementares  em  cardiologia  (eletrocardiograma,  teste
ergométrico, ecocardiografia). Princípios da cirurgia cardiovascular. Programas de hipertensão arterial do Ministério da Saúde. Lei
Orgânica da Saúde (Lei nº 8080/90). Ética e legislação profissional.

EMPREGO 403: Médico Neurologista Infantil

Conhecimentos específicos: Exame neurológico do recém-nascido ao adolescente.  Infecções do sistema nervoso. Epilepsia e
distúrbios  paroxísticos  de  natureza  não  epiléptica.  Distúrbios  do  desenvolvimento  do  sistema  nervoso.  Encefalopatias  não
progressivas e progressivas. Doenças neurocutâneas. Tumores do SNC. Hipertensão intracraniana. Distúrbios do sono. Distúrbios do
comportamento.  Dificuldades  e  distúrbios  do  aprendizado  escolar.  Cefaléias.  Doenças  neuromusculares.  Doenças  neurológicas
heredodegenerativas. Ataxias agudas. Infecções congênitas. Afecções dos gânglios da base. Peroxissomopatias. Lisossomopatias.
Doenças  desmielinizantes.  Comas.  Traumatismo  crâniencefálico.  Acidentes  vasculares  celebrais  na  infância.  Comprometimento
neurológico em doenças sistêmicas. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Morte encefálica. Lei Orgânica da Saúde (Lei
nº 8080/90). Ética e legislação profissional.
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EMPREGO 404: Médico Radiologista

Conhecimentos específicos:  Princípios físicos relacionados aos exames de radiografia, ecografia e tomografia computadorizada.
Fisiopatologia e semiologia nos exames radiográficos simples e contrastados, ecográficos, tomografia computadorizada, ressonância
magnética e mamografia nos seguintes órgãos e sistemas: sistema nervoso central,  sistema pulmonar,  sistema gastrointestinal,
sistema geniturinário,  sistema musculoesquelético,  sistema cardiovascular,  sistema reprodutor,  mamas e sistema endócrino. Lei
Orgânica da Saúde (Lei nº 8080/90). Ética e legislação profissional.
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