ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EDITAL DE CONCURSO Nº 511/2014
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA.
EDEGAR MUNARI RAPACH, Prefeito Municipal de Tramandaí, por meio da Secretaria
Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal
e Lei Orgânica Municipal e emendas, TORNA PÚBLICO que realizará CONCURSO PÚBLICO sob regime
estatutário - Lei Complementar n.º 009, de 04 de abril de 2008 e alterações, para provimento de vagas legais
do quadro geral dos servidores da Prefeitura Municipal, com a execução técnico-administrativa da empresa
OBJETIVA CONCURSOS LTDA., o qual reger-se-á pelas Instruções Especiais contidas neste Edital, pelo
Decreto nº 3564, de 17 de março de 2011 e alterações - Regulamento de Concursos e pelas demais
disposições legais vigentes.
A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e os demais editais, relativos às etapas deste
Concurso Público, dar-se-á com a afixação no Painel de Publicações da Prefeitura de Tramandaí, Câmara de
Vereadores e Fórum, e/ou extrato do Edital de Abertura das Inscrições será publicado no Jornal “NH”, de
Novo Hamburgo; e/ou Jornal “LN e/ou Jornal “Capital das Praias” e/ou Jornal “Dimensão”, de Tramandaí;
e/ou Jornal “Zero Hora” e/ou “Correio do Povo”, ambos de Porto Alegre. Também em caráter meramente
informativo na internet, pelos sites www.objetivas.com.br e www.tramandai.rs.gov.br.
É obrigação do candidato acompanhar todos os editais referentes ao andamento do
presente Concurso Público.
CAPÍTULO I - DOS CARGOS E VAGAS
1.1. DAS VAGAS:
1.1.1. O Concurso Público destina-se ao provimento das vagas legais existentes, de acordo com a tabela de
cargos abaixo e ainda das que vierem a existir no prazo de validade do Concurso.
1.1.2. A habilitação no Concurso Público não assegura ao candidato a posse imediata, mas apenas a
expectativa de ser nomeado segundo as vagas existentes, de acordo com as necessidades da Administração
Municipal, respeitada a ordem de classificação.
1.1.3 – Tabela de Cargos:
Cargos

Vagas
Legais

Ajudante de Cozinha
Analista de Sistemas

01
01

Arquiteto

01

Assessor Administrativo
Assistente
Administrativo
Auxiliar Administrativo

02
02

Auxiliar de Classe
Auxiliar de Topografia
Carpinteiro
Contador

Escolaridade e/ou outros requisitos exigidos
para o cargo na posse

Ensino Fundamental incompleto.
Curso Superior completo em Ciência da
Computação ou Sistema de Informação.
Nível Superior completo e habilitação legal para o
exercício da profissão de Arquiteto e registro no
CAU.
Ensino Médio completo.
Ensino Fundamental completo.

Cadastro Ensino Fundamental incompleto.
Reserva

20
01
03

Ensino Médio completo .
Ensino Médio completo
Ensino Fundamental incompleto e experiência
(2)
comprovada em serviços de carpintaria.
Cadastro Nível Superior completo e habilitação legal para o
Reserva exercício da profissão de Contador e registro no
CRC.

Carga
Horária
Semanal

Vencimento
novembro/14
R$

40 horas
40 horas

734,19
2.124,11

R$
30,00
50,00

20 horas

2.124,11

50,00

40 horas
40 horas

1.182,45
1.131,29

30,00
30,00

40 horas

783,41

30,00

40 horas
40 horas
44 horas

1.008,51
(1)
855,04
(1)
783,41

30,00
30,00
30,00

20 horas

2.124,11

50,00

(1)

Valor
de
inscrição
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Ensino Fundamental incompleto e experiência
(2)
comprovada em trabalhos de cozinha em geral.
Ensino Médio completo.
Ensino Fundamental incompleto, curso adequado
(2)
ou experiência comprovada.
Nível Superior completo e habilitação legal para o
exercício da profissão de Engenheiro e registro no
CREA.
Curso Superior em Gestão Pública.
Ensino Médio completo.
Ensino Fundamental incompleto e experiência
(2)
comprovada em serviços de água e esgoto.
Graduação
em
Licenciatura,
Pedagogia;
Experiência na Educação Especial (mínimo 1
ano); Cursos na área de Inclusão Escolar (mínimo
40 horas); Curso na área de Surdez (mínimo 40
horas); Curso de LIBRAS nível III.
Ensino Fundamental incompleto.
Ensino Fundamental incompleto, curso adequado
ou experiência comprovada no exercício da
(2)
profissão.
Ensino Fundamental incompleto, curso adequado
ou experiência comprovada no exercício da
(2)
profissão.
Curso Superior de Medicina, com especialização
em Cardiologia, com habilitação legal para o
exercício da profissão e registro no CRM.
Superior completo e habilitação legal para o
exercício da profissão e Curso de ATLS
(Advanced Trauma Life Support (com validade).
Ensino Superior completo e habilitação legal para
o exercício da profissão e registro no CRM.
Ensino Superior completo e habilitação legal para
o exercício da profissão e registro no CRM.
Ensino Superior completo e habilitação legal para
o exercício da profissão e registro no CRM.
Ensino Superior completo e habilitação legal para
o exercício da profissão e registro no CRM.
Ensino Superior completo e habilitação legal para
o exercício da profissão e registro no CRM.
Ensino Superior completo e habilitação legal para
o exercício da profissão e registro no CRM.
Ensino Superior completo e habilitação legal para
o exercício da profissão e registro no CRM.
Curso Superior de Medicina, com especialização
em Urologia, com habilitação legal para o
exercício da profissão e registro no CRM.
Ensino Fundamental incompleto-mínimo 6ª série.
Ensino Médio Completo.

40 horas

754,77

(1)

30,00

40 horas
44 horas

1.182,45
(4)
783,41

30,00
30,00

20 horas

2.124,11

50,00

20 horas
44 horas
44 horas

2.124,11
(6)
1.182,45
(5)
783,41

50,00
30,00
30,00

25 horas

1.278,97

50,00

Ensino Fundamental completo e CNH categoria
“D” No mínimo e 01 (um) ano comprovada através
de anotação na CTPS ou declaração do órgão
(2)
empregador.
02
Curso Superior de Odontologia e registro no
respectivo Conselho Regional.
07
Ensino Fundamental incompleto – mínimo 6ª série.
Cadastro Ensino Médio completo.

Cozinheiro

03

Educador Social
Eletricista

01
03

Engenheiro Civil

01

Gestor Público
Guarda Municipal
Instalador Hidraúlico

01
06
01

Intérprete Educacional

01

Lavadeira
Mecânico de Máquina
Leve

01
02

Mecânico de Máquina
Pesada

02

Médico Cardiologista

01

Médico Clínico Geral
Plantonista

23

Médico Ecografista

01

Médico Neurologista

01

Médico Oftalmologista

01

Médico
Otorrinolaringologista
Médico Pediatra
Plantonista
Médico Psiquiatra

01

Médico Traumatologista/
Ortopedista
Médico Urologista

01

Monitor
Monitor
de
Escolar
Motorista

03
13

Ônibus

Odontólogo
Oficial Administrativo
Oficial de Patrimônio

02
01

01

04

40 horas
44 horas

748,53
(5)
947,12

(1)

30,00
30,00

44 horas

1.110.83

(5)

30,00

20 horas

2.124,11

(5)

50,00

24 horas

2.124,11

(7)

50,00

20 horas

2.124,11

(5)

50,00

20 horas

2.124,11

(5)

50,00

20 horas

2.124,11

(5)

50,00

20 horas

2.124,11

(5)

50,00

24 horas

2.124,11

(7)

50,00

20 horas

2.124,11

(5)

50,00

20 horas

2.124,11

(5)

50,00

20 horas

2.124,11

(5)

50,00

40 horas
40 horas

947,12
947,12

30,00
30,00

44 horas

1.008,51

30,00

(5)

20 horas

2.124,11

40 horas
40 horas

947,12
947,12

44horas

783,41

50,00
30,00
30,00

Reserva

Operador de Máquina
Leve

03

Ensino Fundamental incompleto, CNH categoria
mínima “C”, e experiência comprovada em

(1)

30,00
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Operador de Máquina
Pesada
Operário
Pedreiro

Procurador Jurídico
Professor Ensino
Fundamental Anos
Finais - Artes
Professor Ensino
Fundamental Anos
Finais- Língua
Portuguesa
Professor Ensino
Fundamental Anos
Finais - Religião
Psicólogo

trabalhos com máquinas e equipamentos
(2)
rodoviários.
02
Ensino Fundamental incompleto, CNH categoria
mínima “C”,
e experiência comprovada em
(2)
máquinas agrícolas e rodoviárias.
20
Ensino Fundamental incompleto e experiência
(2)
comprovada em trabalhos braçais.
03
Ensino Fundamental incompleto e experiência
comprovada em trabalhos de construção na parte
(2)
de alvenaria.
03
Graduação em Direito e Inscrição definitiva na
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.
Cadastro Curso Superior em Licenciatura de Graduação
Reserva Plena com habilitação na disciplina específica.

(5)

30,00

(5)

30,00

(1)

30,00

40 horas

4.248,22

50,00

30 horas

1.841,71

50,00

Cadastro Curso Superior em Licenciatura de Graduação
Reserva Plena com habilitação na disciplina específica.

30 horas

1.841,71

50,00

Cadastro Curso Superior em Licenciatura de Graduação
Reserva Plena com habilitação na disciplina específica.

30 horas

1.841,71

50,00

20 horas

2.124,11

50,00

20 horas

2.124,11

50,00

44 horas

734,19

(5)

30,00

44 horas

855,04

(1)

30,00

40 horas

1.233,61

30,00

40 horas

1.233,61

30,00

40 horas

1.233,61

30,00

30 horas

754,77

Nível Superior completo e habilitação legal para o
exercício da profissão de Psicólogo e registro no
CRP.
Psicólogo
01
Curso Superior/Graduação em Psicologia, com no
Organizacional
mínimo 02 (dois) anos de registro (ativo) no
Conselho de Classe – CRP.
Servente
03
Ensino Fundamental incompleto e experiência
(2)
comprovada em trabalhos braçais.
Soldador
01
Ensino Fundamental incompleto e experiência
(2)
comprovada em trabalhos de soldagem.
Técnico de Cadastro
01
Ensino Médio completo e certificado de conclusão
Multifinalitário
de curso de AUTOCAD.
Técnico
em
01
Ensino Médio completo e habilitação legal para o
Contabilidade
exercício da profissão e registro no CRC.
Técnico em Informática
01
Ensino Médio completo, conclusão, devidamente
certificada, do Curso Técnico em Informática.
Cadastro Ensino Fundamental incompleto.
Telefonista
Tesoureiro

02

Reserva
Cadastro Ensino Fundamental completo.
Reserva

Topógrafo

01

Vigia

03

Ensino Fundamental completo, experiência
comprovada em serviços relacionados com as
(2),
atribuições do cargo ou habilitação legal para o
exercício da profissão Técnico em Topografia.
Ensino Fundamental incompleto e experiência
(2)
comprovada em trabalhos de vigilância.

44 horas

947,12

44 horas

734,19

44 horas

783,41

(1)

30,00
30,00

40 horas

1.110,83

(3)

40 horas

1.131,29

(1)

30,00

44 horas

748,53

(8)

30,00

(1)

Ao vencimento será acrescido o percentual de 20% a título de insalubridade.
Experiência comprovada mediante Carteira de Trabalho, Certidão ou Atestado fornecido por órgão público ou pessoa Jurídica
ou física responsável, designando as atribuições relacionadas ao cargo.
(3)
Ao vencimento será acrescido 20% de auxílio de quebra de caixa.
(4)
Ao vencimento será acrescido o percentual de 30% de periculosidade
(5)
Ao vencimento será acrescido o percentual de 30% a título de insalubridade
(6)
Ao vencimento será acrescido o percentual de 30% de adicional de periculosidade, penosidade e risco de vida
( 7)
Ao vencimento será acrescido o percentual de 120% de gratificação, 30% de insalubridade e 6% de adicional noturno.
(8)
Ao vencimento será acrescido o percentual de 30% a título de risco de vida.
(2)

1.2. DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:
1.2.1. As atribuições dos cargos estão definidas no Anexo I do presente Edital.
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CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES
2.1. A inscrição no Concurso Público implica,
desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação
pelo candidato das condições estabelecidas neste
Edital.
2.2. Os candidatos deverão inscrever-se somente
em um cargo, tendo em vista a possibilidade de
realização das provas para todos os cargos na
mesma data e horário.
2.3. As inscrições serão somente pela Internet.

de sua documentação, sendo de sua exclusiva
responsabilidade a informação dos dados no ato
de inscrição, sob as penas da lei.
2.5.7. Os candidatos que fizerem sua inscrição,
interessados nas vagas para pessoas com
deficiência, deverão verificar Capítulo próprio
neste
Edital,
para
encaminhamento
de
documentos necessários.
2.5.8. DO PEDIDO DE ISENÇÃO - DOADOR DE
SANGUE

2.4. PERÍODO: 20/11/2014 a 07/12/2014.
2.5. DA INSCRIÇÃO PELA INTERNET (não
presencial):
2.5.1. As inscrições via Internet poderão ser
realizadas a partir das 9h do dia 20 de novembro
de 2014 até às 23h59min do dia 07 de dezembro
de 2014, pelo site www.objetivas.com.br.

2.5.8.1. Os candidatos interessados e que
atenderem às condições estabelecidas na Lei nº
3208, de 11 de outubro de 2011 (Portador do
Cartão de Doador de Sangue), poderão solicitar
isenção da taxa de inscrição através do
preenchimento do Requerimento de Isenção de
Pagamento do Valor de Inscrição – Doador de
Sangue, conforme Anexo VI, com a observância
das demais disposições editalícias.

2.5.2. A OBJETIVA não se responsabiliza por
solicitação de inscrição via Internet não recebida
por motivos de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, congestionamentos de
linha, ou outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados.

2.5.8.2. O pedido de isenção deverá ser solicitado
mediante preenchimento do requerimento e
apresentação de documentação do candidato,
contendo:

2.5.3. Após o preenchimento do formulário
eletrônico, o candidato deverá imprimir o
documento para o pagamento da inscrição. Este
será o seu registro provisório de inscrição.

I - comprovação de doação de sangue, de 02
(duas) ou mais vezes, no período máximo de um
01(um) ano antes da data da inscrição, através de
Atestado Oficial, fornecido pelo Banco de
Sangue respectivo e Hospital, mantidos por ente
estatal ou autárquico;
II - cópia da própria Carteira de Doador.

2.5.4. O pagamento da inscrição deverá ser
efetuado em qualquer agência bancária ou
terminal de autoatendimento, até o dia 08 de
dezembro de 2004, com o boleto bancário
impresso (NÃO será aceito pagamento por meio
de agendamento, banco postal, cheque,
depósito ou transferência entre contas).

2.5.8.3. Solicitação de Isenção no valor da
inscrição:

2.5.5. A OBJETIVA, em nenhuma hipótese,
processará qualquer registro de pagamento com
data posterior ao dia 08 de dezembro de 2014.
As solicitações de inscrições realizadas com
pagamento após essa data não serão acatadas.

2.5.8.3.1. Nos dias 20, 21 e 24/11/2014,
impreterivelmente, os candidatos interessados
em obter isenção do valor da inscrição deverão
efetuar a inscrição pela Internet, imprimindo o
boleto bancário com o valor total da inscrição,
guardando-o para o caso de ter seu pedido
indeferido.

2.5.6. O candidato terá sua inscrição homologada
somente após o recebimento, pela empresa
OBJETIVA CONCURSOS LTDA, através do
banco, da confirmação do pagamento de sua
inscrição, no valor estipulado neste Edital. Como
todo o procedimento é realizado por via eletrônica,
o candidato NÃO deve remeter à OBJETIVA cópia

2.5.8.3.2. O Requerimento de Isenção de
Pagamento do Valor de Inscrição – Doador de
Sangue, preenchido e impresso, acompanhado da
cópia do boleto bancário, além dos comprovantes
referidos no item 2.5.8.2 deste Edital, deverão ser
entregues
na
Secretaria
Municipal
de
Administração da
Prefeitura de Tramandaí,
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situada à Avenida da Igreja, n.º 346, Centro, no
município de Tramandaí/RS, nos dias 20, 21 e
24/11/2014, no horário das 9h às 11h30min e das
13h30min às 18h, de segunda à sexta-feira, em
dias úteis.
2.5.8.3.3. A não apresentação de qualquer
documento para comprovar a condição de que
trata o subitem 2.5.8.2 ou a apresentação dos
documentos fora dos padrões e forma solicitados
implicará indeferimento do pedido de isenção.
2.5.8.3.4.
O
resultado
da
análise
da
documentação para solicitação de isenção do
pagamento da taxa de inscrição será divulgado a
partir do dia 03 de dezembro de 2014, pelo site
www.objetivas.com.br.
2.5.8.3.5. Os candidatos com isenção concedida
terão a inscrição automaticamente efetivada.
Aqueles que tiverem indeferida sua solicitação de
inscrição com isenção da taxa deverão
providenciar o pagamento do boleto impresso no
momento da inscrição, ou providenciar no site
www.objetivas.com.br a impressão de 2ª via do
boleto de pagamento, e pagar dentro do prazo
estipulado, até 08 de dezembro de 2014, para
permanecerem participando do certame.
2.6. São requisitos para ingresso no serviço
público a serem apresentados quando da
posse:
a) Estar devidamente aprovado no concurso
público e classificado dentro das vagas
estabelecidas neste Edital.
b) Ter
nacionalidade
brasileira
ou
portuguesa, desde que o candidato esteja
amparado pelo estatuto de igualdade
entre brasileiros e portugueses, com
reconhecimento de gozo de direitos
políticos, no termos do parágrafo 1º, Art.
12, da Constituição Federal e do Decreto
nº 70.436/72;
c) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos
completos na data da posse.
d) Estar quite com as obrigações eleitorais e
militares (esta última para candidatos do
sexo masculino);
e) Ter aptidão física e mental para o
exercício das atribuições do cargo;
f)
Possuir habilitação para o cargo
pretendido, conforme o disposto na tabela
de cargos, na data da posse;
g) Não perceber proventos de aposentadoria
civil ou militar ou remuneração de cargo,
emprego
ou
função
pública
que
caracterizem acumulação ilícita de cargos,

na forma do inciso XVI e parágrafo 10º do
Art. 37 da Constituição Federal;
2.6.1. ATENÇÃO: O candidato, por ocasião da
POSSE, deverá comprovar todos os requisitos
acima elencados. A não apresentação dos
comprovantes exigidos tornará sem efeito a
aprovação obtida pelo candidato, anulando-se
todos os atos ou efeitos decorrentes da inscrição
no Concurso.
2.7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A
INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO:
2.7.1. Não serão aceitas inscrições: com falta de
documentos, via postal, fax ou por correio
eletrônico, extemporâneas e/ou condicionais.
2.7.2. Antes de efetuar o pagamento da inscrição,
o candidato deverá certificar-se de que possui
todas as condições e pré-requisitos para inscrição,
sendo vedada a alteração de sua opção inicial de
cargo/emprego após o pagamento. Não haverá
devolução do valor da inscrição, salvo se for
cancelada a realização do Concurso Público.
2.7.3. Serão aceitos como documentos de
identidade: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade
expedidas pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelas Forças Armadas, pelo Ministério
das Relações Exteriores e pela Polícia Militar;
Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos
Públicos ou Conselhos de Classe que, por Lei
Federal, são válidos como documentos de
identidade, como, por exemplo, as Carteiras do
CRA, CREA, OAB, CRC, CRM etc.; Certificado de
Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e
Previdência Social, bem como Carteira Nacional
de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº
9.503/97) e Cédula de Identidade para
Estrangeiros. Caso o candidato tenha documento
de Identidade aberto ou avariado ou com foto
desatualizada, deverá portar outro documento
(dentre os acima citados).
2.7.3.1. O documento de identidade utilizado pelo
candidato para a realização da inscrição deverá
ser o mesmo utilizado para ingresso no local de
realização da prova e para tratar de seus
interesses junto à Prefeitura Municipal de
Tramandaí e à Objetiva Concursos.
2.7.4. Não serão aceitos como documentos de
identidade: certidões de nascimento, títulos
eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo),
carteiras de estudante, carteiras funcionais, CPF,
ou qualquer outro documento sem valor de
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identidade, bem como documentos ilegíveis ou
não identificáveis.
2.7.4.1. O candidato deverá estar ciente de que,
caso não validado o documento de identificação,
poderá não ter a prova corrigida e ser excluído do
certame.
2.7.5. Para efetivar sua inscrição, é imprescindível
que o candidato possua número de CPF –
Cadastro de Pessoa Física regularizado.
2.7.6. O candidato que não possuir CPF deverá
solicitá-lo nos postos credenciados - Banco do
Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios ou
Receita Federal, em tempo de conseguir o registro
e o respectivo número antes do término do
período de inscrições.
2.8. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
2.8.1. A partir de 19/12/2014 será divulgado edital
de homologação das inscrições.
2.8.2. O candidato deverá acompanhar esse
edital, bem como a relação de candidatos
homologados para confirmar sua inscrição; caso
sua inscrição não tenha sido homologada ou
processada, o candidato não poderá prestar
provas, podendo impetrar pedido de recurso,
conforme determinado neste Edital.
2.8.3. Se mantida a não homologação ou o não
processamento, o candidato será eliminado do
Concurso, não assistindo direito à devolução do
valor da inscrição.
2.8.4. O candidato terá acesso ao edital de
homologação, com a respectiva relação de
inscritos,
diretamente
pelos
sites
www.objetivas.com.br
e
www.tramandai.rs.gov.br, ou ainda no Painel de
Publicações da Prefeitura de Tramandaí.
CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1. Às pessoas com deficiência, é assegurado o
direito de inscrição no presente Concurso, para os
cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a
deficiência de que são portadores, num percentual
de 5% (cinco por cento) do total das vagas
oferecidas para cada cargo, de acordo com o art.
37, inciso VIII da Constituição Federal e art. 20, da
Lei Orgânica do Município e emendas.

3.2. Ao inscrever-se nessa condição, o candidato
deverá escolher o cargo a que concorre e marcar
a opção “Pessoas com Deficiência”, bem como
deverá encaminhar, via postal, até o 1º dia útil
após o encerramento das inscrições, para o
endereço da OBJETIVA CONCURSOS LTDA Rua Casemiro de Abreu, 347 - Bairro Rio Branco CEP 90.420.001 - Porto Alegre/RS, os seguintes
documentos:
a) laudo médico (original ou cópia legível
e autenticada), emitido há menos de
um ano, atestando a espécie e o grau de
deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação
Internacional de Doença - CID, bem como
da provável causa da deficiência.
b) requerimento solicitando vaga especial,
constando: b1) o tipo de deficiência; b2) a
necessidade de condição especial, prova
especial e/ou tempo adicional, se for o
caso (conforme modelo do Anexo V deste
Edital).
Os
pedidos
devem
ser
formalizados por escrito no próprio anexo
e serão examinados para verificação das
possibilidades
operacionais
de
atendimento, obedecendo a critérios de
viabilidade e de razoabilidade;
c) parecer
original
emitido
por
especialista da área de sua deficiência,
atestando a necessidade de tempo
adicional, somente para o caso de pedido
de tempo adicional, conforme Lei
Federal
nº 7. 853, de 24 de outubro
de 1989, e alterações. Caso não seja
apresentado o parecer, o candidato não
terá deferida a sua solicitação.
3.3. Caso o candidato não encaminhe o laudo
médico e o respectivo requerimento até o prazo
determinado, não será considerado como pessoa
com deficiência para concorrer às vagas
reservadas, não tendo direito à vaga especial,
seja qual for o motivo alegado, mesmo que tenha
assinalado tal opção na Ficha de Inscrição.
3.4. Não serão considerados como deficiência os
distúrbios de acuidade visual passíveis de
correção simples, do tipo miopia, astigmatismo,
estrabismo e congêneres.
3.5. As solicitações de condições especiais, bem
como de recursos especiais e tempo adicional,
serão atendidas obedecendo a critérios de
viabilidade e de razoabilidade.
3.6. Os candidatos inscritos nessa condição
participarão do Concurso Público em igualdade de
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condições com os demais candidatos, no que se
refere às provas aplicadas, ao conteúdo, à
avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e
local de aplicação das provas e à nota mínima
exigida para todos os demais candidatos,
resguardadas as condições especiais previstas na
legislação própria.

3.7. Os candidatos aprovados no Concurso
Público serão submetidos a exames médicos e
complementares, que irão avaliar a sua condição
física e mental.
3.8. Na falta de candidatos aprovados para as
vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos
demais candidatos com estrita observância da
ordem classificatória.

CAPÍTULO IV - DAS PROVAS
4.1. Para todos os cargos, o Concurso constará
de
PROVA
OBJETIVA,
de
caráter
eliminatório/classificatório, em primeira etapa, com
questões objetivas, de múltipla escolha, com 04
alternativas, compatíveis com o nível de
escolaridade, com a formação acadêmica exigida
e com as atribuições dos cargos.
4.2.
Serão
considerados
aprovados
em
PRIMEIRA ETAPA e/ou HABILITADOS à etapa
seguinte, os candidatos que obtiverem 50%
(cinquenta por cento) ou mais na nota final da
prova objetiva.
4.3. PROVA PRÁTICA: Será realizada em
segunda
etapa,
de
caráter
eliminatório/classificatório para os cargos de
COZINHEIRO, ELETRICISTA, MOTORISTA,
OPERADOR
DE
MÁQUINA
PESADA,

OPERADOR DE MÁQUINA LEVE, OPERÁRIO,
MECÂNICO
DE
MÁQUINA
PESADA,
MECÂNICO DE MÁQUINA LEVE e SOLDADOR,
conforme Capítulo VI, do presente Edital.
4.4. PROVA DE TÍTULOS: Para os candidatos
ao
cargo
de
PROFESSOR
(todos)
e
INTÉRPRETE EDUCACIONAL, desde que
habilitados na prova eliminatória, haverá PROVA
DE TÍTULOS, conforme Capítulo VII, do presente
Edital, de caráter classificatório.
4.5. PROVA DE ESFORÇO FÍSICO: Para os
candidatos ao cargo de GUARDA MUNICIPAL,
desde que aprovados na Prova Objetiva, e terá
caráter eliminatório, que determinará se o
candidato está apto ou Iná pto.

4.6. CONTEÚDOS E PONTUAÇÃO:
CARGO

PROVA

Arquiteto
Contador
Engenheiro Civil

Objetiva

Gestor Público
Médico Cardiologista
Médico Clínico Geral Plantonista
Médico Ecografista
Médico Neurologista
Médico Oftalmologista
Médico Otorrinolaringologista
Médico Pediatra Plantonista
Médico Psiquiatra
Médico Traumatologista/Ortopedista
Médico Urologista
Odontólogo
Procurador Jurídico
Psicólogo
Psicólogo Organizacional

Objetiva

DISCIPLINA

TABELA A
Matemática
Informática
Legislação, Conhecimentos Gerais e
Específicos
TABELA B
Português
Informática
Legislação, Conhecimentos Gerais e
Específicos

N°
Questões

Valor
por
questão

PESO
TOTAL

10
05
25

2,25
1,00
2,90

22,50
05,00
72,50

10
05
25

2,25
1,00
2,90

22,50
05,00
72,50
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Assessor Administrativo
Assistente Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Classe
Auxiliar de Topografia
Educador Social
Oficial Administrativo
Oficial de Patrimônio
Técnico de Cadastro Multifinalitário
Técnico em Contabilidade
Telefonista
Tesoureiro
Topógrafo
Analista de Sistemas
Técnico em Informática

Guarda Municipal

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Teste de
Esforço
Físico
Cozinheiro
Eletricista
Mecânico de Máquina Leve
Mecânico de Máquina Pesada
Operário
Soldador
Motorista
Operador de Maquina Leve
Operador de Maquina Pesada

Objetiva

TABELA C
Português
Matemática
Informática
Legislação, Conhecimentos Gerais e
Específicos

TABELA D
Português
Matemática
Legislação, Conhecimentos Gerais e
Específicos
TABELA E
Português
Matemática
Informática
Legislação, Conhecimentos Gerais e
Específicos
Apto ou Inapto

TABELA F
Português
Matemática
Conhecimentos Gerais e Específicos

10
10
05
15

1,60
1,60
1,00
4,20

16,00
16,00
05,00
63,00

10
05
15

3,00
1,40
4,20

30,00
07,00
63,00

10
10
05
15

1,60
1,60
1,00
4,20

16,00
16,00
05,00
63,00

10
10
06

1,80
1,60
1,00

18,00
16,00
06,00

Prática
Objetiva

60,00
TABELA G
Português
Matemática
Legislação, Conhecimentos Gerais e
Específicos

10
10
10

0,80
0,80
2,40

Prática
Ajudante de Cozinha
Carpinteiro
Instalador Hidráulico
Lavadeira
Monitor
Monitor de Ônibus Escolar
Pedreiro
Servente
Vigia

Objetiva

Intérprete Educacional
Professor Ensino Fundamental Anos
Finais, nas disciplinas de:
- Artes
- Língua Portuguesa
- Religião

Objetiva

Títulos

08,00
08,00
24,00
60,00

TABELA H
Português
Matemática
Conhecimentos Gerais e Específicos

10
10
10

1,75
1,50
6,75

17,50
15,00
67,50

TABELA I
Português
Informática
Legislação/Didática
Conhecimentos Específicos

10
05
15
10

1,50
1,00
1,80
3,30

15,00
05,00
27,00
33,00

20,00
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4.7. Os pontos por disciplina correspondem ao
número de acertos multiplicado pelo peso de cada
uma de suas questões. A NOTA DA PROVA
OBJETIVA será o somatório dos pontos obtidos
em cada disciplina.
4.8. A Prova Prática, conforme aplicada ao cargo,
terá sua nota somada à nota obtida na Prova
Objetiva, para composição da NOTA FINAL.
4.9. Não haverá prova fora do local designado,
nem em datas e/ou horários diferentes. Não será
admitido à prova o candidato que se apresentar
após o horário estabelecido para o seu início; em
nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja
qual for o motivo alegado.
4.10. O ingresso na sala de provas somente será
permitido ao candidato que apresentar o
documento de identidade, desde que o documento
permita com clareza sua identificação, conforme
item 2.7.3 do Edital.
4.11. Caso o candidato esteja impossibilitado de
apresentar, no dia da realização da prova, os
documentos originais, por motivo de perda, furto
ou roubo, deverá apresentar documento que
ateste o registro da ocorrência em órgão policial,
expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião
em que poderá ser submetido à identificação
especial, compreendendo coleta de assinaturas e
de impressão digital em formulário próprio.
4.12. O candidato deverá apresentar, no dia da
realização da prova, o documento de inscrição
(boleto bancário). A critério da organização do
concurso,
esse
documento
poderá
ser
dispensado, desde que comprovada a efetiva
homologação da inscrição do candidato.
4.13. A identificação especial também poderá ser
exigida do candidato cujo documento de
identificação apresente dúvidas relativas à
fisionomia ou à assinatura do portador.
4.14. No local de provas, não será permitido ao
candidato usar óculos escuros e acessórios de
chapelaria, como boné, chapéu, gorro, bem como
cachecol ou manta e luvas, e, ainda, entrar ou
permanecer com armas ou quaisquer dispositivos
eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras,
agendas eletrônicas ou similares, telefones
celulares,
smartphones,
tablets,
ipod®,
gravadores, pen drive, mp3 ou similar, relógio ou
b) for surpreendido, durante a realização da
prova, em comunicação com outro
candidato ou terceiros, bem como

qualquer receptor ou transmissor de dados e
mensagens. Caso o candidato esteja portando
uma arma, deverá depositá-la na Coordenação.
Os demais pertences, inclusive aparelhos
eletrônicos (desligados), deverão ser depositados
na sala de provas, em local indicado pelo fiscal,
exceto no caso de telefone celular, que deverá ser
desligado e depositado junto à mesa de
fiscalização até o final das provas. O
descumprimento dessa determinação implicará
eliminação do candidato, caracterizando-se como
tentativa de fraude.
4.15. A candidata lactante que necessitar
amamentar durante a realização das provas
poderá fazê-lo em sala reservada, desde que o
requeira,
observando
os
procedimentos
constantes a seguir:
4.15.1. A candidata lactante deverá encaminhar
sua solicitação, conforme Anexo VIII deste Edital,
até o término das inscrições, via SEDEX ou Aviso
de Recebimento (AR), para a OBJETIVA
CONCURSOS LTDA., localizada na Rua
Casemiro de Abreu, 347 – Bairro Rio Branco –
CEP 90420-001 – PORTO ALEGRE/RS.
4.15.2. Não haverá compensação do tempo de
amamentação em favor da candidata.
4.15.3. A criança deverá estar acompanhada, em
ambiente reservado para esse fim, de adulto
responsável por sua guarda (familiar ou terceiro
indicado pela candidata).
4.15.4. Nos horários previstos para amamentação,
a candidata lactante poderá ausentar-se
temporariamente da sala de prova, acompanhada
de um (a) fiscal.
4.15.5. Na sala reservada para amamentação,
ficarão somente a candidata lactante, a criança e
um(a) fiscal, sendo vedada a permanência de
babás ou quaisquer outras pessoas que tenham
grau de parentesco ou de amizade com a
candidata.
4.16. Será excluído do Concurso Público o
candidato que:
a) tornar-se culpado por incorreção ou
descortesia para com qualquer dos
fiscais, executores e seus auxiliares ou
autoridades presentes;
utilizando-se de livros, notas, impressos
ou equipamentos não permitidos;
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c) afastar-se do recinto da prova sem o
acompanhamento do fiscal;
d) recusar-se a entregar o material das
provas ao término do tempo destinado a
sua realização.
4.17. Candidatos com deficiência – ver Capítulo
próprio sobre solicitação de condição ou prova
especial (caso necessário).
4.18. A identificação correta do dia, local e horário
da realização das provas, bem como seu
comparecimento, é de responsabilidade exclusiva
do candidato.
4.19. O candidato que deixar de comparecer a
qualquer
das
provas
determinadas
será
considerado reprovado.
4.20. Os casos de alterações psicológicas ou
fisiológicas (períodos menstruais, gravidez,
contusões, luxações etc.) que impossibilitem o
candidato de submeter-se aos testes, ou neles
prosseguir, ou que lhe diminuam a capacidade

físico-orgânica não serão considerados para fins
de tratamento diferenciado ou nova prova.
4.21. Não será permitido ao candidato ingerir
alimento de qualquer natureza durante a
realização da prova, exceto para os casos de
hipoglicemia ou outros problemas de saúde,
desde que comprovados através de atestado
médico, o qual será examinado, para verificação
das possibilidades operacionais de atendimento,
obedecendo a critérios de viabilidade e de
razoabilidade.
4.22. Durante a realização das provas, o
candidato somente poderá manter consigo, em
lugar visível, os seguintes objetos: caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, de ponta
grossa, lápis, borracha, documento de Identidade
e uma garrafa de água transparente – sem rótulo.
A Empresa não se responsabiliza por quaisquer
outros objetos, de valor ou não, trazidos pelo
candidato. Os objetos pessoais devem ser
deixados em local indicado pelo fiscal dentro da
sala de prova, ficando à vista do candidato e sob
sua inteira responsabilidade.

CAPÍTULO V - DA PROVA OBJETIVA
5.1. A Prova Objetiva, para todos os cargos, será
aplicada no dia 18/01/2015, em local e horário a
serem divulgados quando da homologação das
inscrições, a partir de 19/12/2014.
5.2. O Município reserva-se o direito de indicar
nova data para a realização da Prova Objetiva, em
caso de necessidade de alteração desta já
publicada, mediante publicação em jornal de
circulação local, com antecedência mínima de 8
(oito) dias da realização das provas.
5.3. A Objetiva Concursos Ltda. remeterá ao
candidato comunicação complementar informando
data, local e horário da prova, por meio do
endereço eletrônico (e-mail) indicado pelo
candidato na ficha de inscrição. Não haverá
encaminhamento de comunicação via postal.
5.3.1. A remessa da comunicação via correio
eletrônico,
não
exime
o
candidato
da
responsabilidade de acompanhamento de todos
os atos referentes a este Concurso Público,
através de edital, bem como de obter as
informações necessárias pelo site ou por telefone
da empresa Objetiva Concursos Ltda.

5.4. Os programas e/ou referências bibliográficas
da prova objetiva de cada cargo são os
constantes no Anexo II do presente Edital.
5.4.1. Na Prova de Português, não serão exigidas
as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº
6.583, de 29 de setembro de 2008 (Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa).
5.5. O tempo de duração da prova objetiva será
de até 3 (três) horas.
5.6. Desde já, ficam os candidatos convocados a
comparecerem com antecedência de 1 (uma) hora
ao local das provas, munidos de caneta
esferográfica azul ou preta de ponta grossa.
5.7. Durante as provas, não será permitida
comunicação entre candidatos, nem a utilização
de máquina calculadora e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou
qualquer outro material de consulta.
5.8. Para a segurança dos candidatos e a garantia
da lisura dos Concursos Públicos, a OBJETIVA
CONCURSOS poderá proceder, como forma de
identificação, à coleta da impressão digital de
todos ou de alguns candidatos no dia de
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realização das provas, bem como usar detector de
metais.
5.9. O caderno de questões é o espaço no qual o
candidato poderá desenvolver todas as técnicas
para chegar à resposta adequada, permitindo-se o
rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO no
CARTÃO DE RESPOSTAS.
5.10. A correção das provas será feita por meio
eletrônico - leitura ótica, sendo o CARTÃO DE
RESPOSTAS o único documento válido e utilizado
para essa correção. Este deve ser preenchido
com bastante atenção. Ele não poderá ser
substituído, tendo em vista sua codificação, sendo
o candidato o único responsável pela sua entrega,
devidamente preenchido e assinado. A não
entrega do cartão de respostas implicará
automática eliminação do candidato do certame. A
falta de assinatura no cartão poderá também
implicar eliminação do candidato do certame.
5.10.1. Tendo em vista as disposições do Decreto
nº 3564/2011 e alterações - Art. 28, além de ser o
processo de correção de provas feito por meio
eletrônico
leitura
ótica,
não
haverá
desidentificação de provas.
5.10.2. O processo de correção eletrônica dos
cartões de respostas é aberto aos candidatos
interessados, que poderão acompanhar o ato
público a ser realizado em data, local e horário a
ser informado por Edital.
5.11. Será atribuída nota 0 (zero) à resposta que,
no
cartão
de
respostas,
estiver
em
desconformidade com as instruções, que não

estiver assinalada, ou que contiver mais de uma
alternativa assinalada, emenda, rasura ou
alternativa marcada a lápis, ainda que legível.
5.12. Em nenhuma hipótese será considerado
para correção -e respectiva pontuação- o caderno
de questões.
5.13. O candidato, ao terminar a prova objetiva,
devolverá ao fiscal da sala, juntamente com o
cartão de respostas, o caderno de questões,
tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no
Município.
5.14. Será permitido aos candidatos copiar em
seu cartão de respostas, para conferência com o
gabarito oficial.
5.15. Por razões de ordem técnica, de segurança
e de direitos autorais, não serão fornecidas cópias
das provas a candidatos ou instituições de direito
público ou privado, mesmo após o encerramento
do Concurso Público.
5.16. Os candidatos interessados poderão ter
vista da prova padrão, sob fiscalização, no prazo
dos recursos do gabarito ou em data a ser
informada por Edital.
5.17. Ao final da prova objetiva, os três últimos
candidatos de cada sala de prova deverão
permanecer no recinto, a fim de acompanhar os
fiscais até a coordenação para o lacre dos
envelopes, quando, então, poderão retirar-se do
local, simultaneamente, após concluído.

CAPÍTULO VI - DA PROVA PRÁTICA
Somente para os cargos de COZINHEIRO, ELETRICISTA, MECÂNICO DE MÁQUINA LEVE, MECÂNICO
DE MÁQUINA PESADA, MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINA LEVE, OPERADOR DE MÁQUINA
PESADA, OPERÁRIO e SOLDADOR
6.1. A Prova Prática destina-se a avaliar os
conhecimentos práticos que os candidatos
possuem no desempenho de atividades que são
inerentes ao cargo pleiteado, constando de
demonstração prática de sua habilitação na
execução das atribuições do cargo.
6.2. Serão chamados a prestar a Prova Prática
todos os candidatos aprovados na primeira etapa
do concurso, em data a ser informada por edital.
6.3. Realizada a Prova Prática, será considerado
aprovado o candidato que obtiver nota igual ou

superior a 60,00 (sessenta) pontos na soma de
notas da Prova Objetiva e Prática.
6.4. Para o cargo de COZINHEIRO, a prova
consistirá na execução de atividades envolvendo
conhecimentos sobre dosagem e seleção de
ingredientes para preparação de alimentos;
limpeza e conservação dos equipamentos e uso
correto dos equipamentos de segurança e de
proteção (EPI’s).
6.5. Para o cargo de ELETRICISTA, a prova
consistirá no manuseio de materiais e máquinas
e/ou equipamentos elétricos, bem como na
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identificação e no uso correto dos equipamentos
de segurança e de proteção (EPI’s).
6.6. Para os cargos de MECÂNICO DE
MÁQUINA LEVE e MECÂNICO DE MÁQUINA
PESADA, a prova consistirá na execução de
atividades que demonstrem conhecimentos
envolvendo
identificação,
montagem
e
substituição de peças em máquinas e/ou
equipamentos leves e/ou pesados; uso correto
dos equipamentos de segurança e de proteção
(EPI’s).
6.7. Para os cargos de MOTORISTA,
OPERADOR DE MÁQUINA LEVE e OPERADOR
DE MÁQUINA PESADA, a prova será aplicada
nos equipamentos e nas especificações que
seguem,
podendo
haver
alteração
de
equipamento,
em
caso
de
comprovada
necessidade.
6.7.1. Para o cargo de MOTORISTA - A prova
prática de direção veicular consistirá na condução
de Ônibus Escolar, e/ou Veículo leve, e/ou
Caminhão, e será composta de verificação de
itens de segurança, verificação da condição do
veículo e manutenção preventiva, avaliação da
habilidade na condução dos veículos (manobras
em local determinado e percurso na via pública),
em consonância com as normas do Código de
Trânsito Brasileiro, avaliação da habilidade no
estacionamento
do
veículo
conforme
o
balizamento demarcado, bem como avaliação da
completa execução do percurso estipulado.
6.7.2. Para o cargo de OPERADOR DE
MÁQUINA LEVE
- A prova consistirá na
condução e operação de Patrola e/ou
Motoniveladora, e será composta de verificação
de itens de segurança, verificação da condição da
máquina e manutenção preventiva, avaliação da
condução do equipamento, em consonância com
as normas do Código de Trânsito Brasileiro, bem
como avaliação da correta e completa execução
da tarefa estipulada.
6.7.3. Para o cargo de OPERADOR DE
MÁQUINA PESADA - A prova consistirá na
condução e operação de Pá Escavadeira e/ou
Retroescavadeira, e
será composta de
verificação de itens de segurança, verificação da
condição da máquina e manutenção preventiva,
avaliação da condução do equipamento, em
consonância com as normas do Código de
Trânsito Brasileiro, bem como avaliação da
correta e completa execução da tarefa estipulada.

6.8. Para o cargo de OPERÁRIO a prova
consistirá na utilização de ferramentas, máquinas
e/ou equipamentos; na manutenção e no preparo
da área de terra, bem como na limpeza e na
organização do local de trabalho e no uso correto
dos equipamentos de segurança e de proteção
(EPI’s).
6.9. Para o cargo de SOLDADOR a prova
consistirá na execução de soldas em todas as
posições, em materiais ferrosos e não ferrosos,
utilizando processos e seguindo procedimentos
específicos para cada situação, bem como na
identificação e no uso correto dos equipamentos
de segurança e de proteção (EPI’s).
6.10 Na aplicação da prova, com utilização de
equipamentos de elevado valor, pertencentes ou
sob a responsabilidade do Município ou da
entidade que realiza o certame, poderá ser
procedida, a critério da Banca de aplicação, a
imediata exclusão do candidato que demonstre
não possuir a necessária capacidade no seu
manejo, sem risco de danificá-los.
6.11. Haverá um tempo máximo de 25 (vinte e
cinco) minutos, igual para todos os participantes,
para a realização da prova, sendo que o candidato
disporá de 05 (cinco) minutos para iniciar a tarefa.
Nas provas para o cargo de MOTORISTA, todos
os candidatos realizarão o mesmo percurso, que
será fixado pela Comissão de Provas.
6.12. O candidato, ao terminar a prova prática,
deverá retirar-se do local de aplicação da prova a
fim de não prejudicar o andamento do processo
avaliatório,
bem
como
não
intervir
psicologicamente na avaliação do próximo
candidato.
6.13. Todos os candidatos deverão apresentar-se
com trinta minutos de antecedência, em trajes
apropriados para o teste, portando cédula de
identidade, documento de inscrição e Carteira
Nacional de Habilitação - CNH válida e compatível
com o veículo ou equipamento a ser utilizado na
realização dos testes (Não serão aceitos
protocolos ou encaminhamentos da CNH).
6.14. Caso se verifique a inviabilidade técnica
para realização da Prova Prática na data fixada
para sua realização, tendo em vista as condições
metereológicas do clima (chuva, tempestades,
neve, etc.), a Prefeitura Municipal reserva-se o
direito de transferir a realização dos testes e
fixará, dentro de 3 (três) dias úteis, a nova data
para a realização das provas.
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6.15. A avaliação da presente prova será feita
considerando-se
o
processo
de
desidentificação.
CAPÍTULO VII - DA PROVA DE TÍTULOS
Somente para o cargo de PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS (todos) e INTÉRPRETE
EDUCACIONAL
7.1. Após a divulgação de notas da prova objetiva,
no prazo estipulado por Edital, os candidatos que
lograram aprovação deverão apresentar os títulos
para concorrer a essa etapa.

7.2. Essa Prova será somente classificatória,
sendo que o candidato aprovado/habilitado que
deixar de entregar seus títulos não terá somados
os pontos correspondentes a essa etapa, mas não
será eliminado do concurso pela não entrega.

7.3. GRADE DE PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS:
Itens

Títulos Pontuação
por item por item

Títulos

Pontuação
por título
3,0

1. Pós graduação (Curso concluído)
Especialização
Caso o(a) candidato(a) seja detentor(a) de formação múltipla,
03
12,0
Mestrado
4,0
prevalecerá o título maior, e, para cada nível, será considerado
Doutorado
5,0
apenas um título.
2. Graduação – Curso superior e/ou Licenciatura Plena – (concluído)
O curso de exigência do cargo não será utilizado para
01
2,5
-------------------------------------------------pontuação.
3. Participação como ouvinte em: Cursos, Seminários, Jornadas,
I. Até 20 horas
0,3
Treinamentos, Oficinas, Workshops, Simpósios, Congressos, etc.,
II. De 21 a 60 horas
0,6
desde que relacionados com o cargo de inscrição, com a data de
III. De 61 a 100 horas
0,8
início da realização do evento dentro dos últimos cinco anos,
IV. De 101 a 200 horas
1,2
contados da data de encerramento do período para entrega dos
4,5
títulos, de acordo com o descrito ao lado:
V. Acima de 201 horas
1,5
03
Títulos que não apresentarem o período de realização do evento
Cursos com carga horária definida em
não serão pontuados.
dias ou meses serão considerados na
Neste item deverão ser encaminhados apenas os 03 (três)
seguinte proporção:
primeiros títulos listados para entrega. Caso o candidato
- 01 dia: 08 horas
entregue número de títulos superior, serão desconsiderados a
- 01 mês: 80 horas.
partir do quarto.
4. Apresentação de: trabalhos, palestras, oficinas, painéis (em
Cursos, Fóruns, Congressos, Encontros etc.), desde que relacionados
com o cargo de inscrição, com a data de início da realização do
evento dentro dos últimos cinco anos, contados da data de
Pontos para cada
01
1,0
1,0
encerramento do período para entrega dos títulos, de acordo com o
apresentação
descrito ao lado:
Títulos que não apresentarem o período de realização do evento
não serão pontuados.
(Pontuação por apresentação)
Máximo
08
20
-------------------------------------------------5. Títulos de formação de nível médio, técnico (médio, pós-médio) não serão pontuados. Títulos de graduação ou pós-graduação, além
do de exigência, terão pontuação conforme itens 1 e 2.
6. Títulos sem conteúdo especificado não serão pontuados, caso não se possa aferir a relação com o cargo.
7. Para comprovação do item 3 desta Grade, o comprovante deverá ser diploma, certificado de conclusão do curso, declaração ou
atestado, em papel com timbre da entidade promotora, devendo ser expedido pela própria promotora. Não serão pontuados boletim
de matrícula, histórico escolar ou outra forma que não a determinada acima, não devendo o candidato entregar documentos que não
estejam na forma exigida.
8. Para comprovação de conclusão de curso de pós-graduação, em nível de especialização, mestrado ou doutorado, será aceita a
cópia do diploma, devidamente autenticada em cartório, expedido por instituição reconhecida pelo MEC ou Certificado/Declaração de
conclusão do curso, expedido por instituição reconhecida pelo MEC, acompanhado do histórico escolar do candidato, no qual conste o
número de créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos exames e do julgamento da
dissertação ou tese.
9. Cursos de língua estrangeira, relações humanas e informática serão pontuados para todos, quando apresentados, dentro do
disposto no item 3, no qual será inserido, devendo ser apresentado em língua portuguesa ou conforme o item 11.
10. Os documentos em língua estrangeira de cursos realizados somente serão considerados quando traduzidos para a Língua
Portuguesa por tradutor juramentado, e, no caso de Graduação e Pós-Graduação, da revalidação de acordo com a Lei Federal nº
9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, EXCETO para os casos previstos no Decreto nº 5.518, de 23
de agosto de 2005, que Promulga o Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de Atividades
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Acadêmicas nos Estados Partes do Mercosul.
11. Não serão pontuados títulos relativos a quaisquer serviços prestados, remunerados ou não, inclusive tempo de serviço público ou
privado, estágios, monitorias, bolsas, cursos preparatórios, projetos, ou, ainda, participação em cursos/eventos como organizador.

7.4. APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS:
7.4.1. Os títulos serão entregues pelo próprio
candidato, junto à Secretaria Municipal de
Administração da Prefeitura Municipal, situada
à Avenida da Igreja, n.º 346, no município de
Tramandaí/RS, no horário das 8h30min às
11h30min e das 13h30min às 17h, de segunda
a sexta-feira, em dias úteis, que deverá
apresentar seu documento de identidade original
ou por procuração (conforme Anexo VII deste
Edital), devendo ser apresentados os documentos
indispensáveis à prova de títulos, bem como
documento de Identidade do procurador e
entregue o instrumento de mandato outorgado
através de instrumento público ou particular,
contendo poder específico para a entrega dos
títulos. Não há necessidade de reconhecimento de
firma em cartório pelo outorgante.

observar o limite de títulos por item, conforme
grade.
7.4.4.1. Não serão pontuados os títulos que não
estiverem acompanhados da respectiva relação,
assim como aqueles não relacionados ou
relacionados
indevidamente,
mesmo
que
entregues.
7.4.5. Juntamente com os títulos e a relação,
Anexo IV deste Edital, deverá ser apresentada
cópia do documento de identidade, certidão de
nascimento ou casamento, que comprove o nome
do candidato. O candidato que possuir alteração
de nome (casamento, separação etc.) deverá
anexar, além da cópia do documento de
identidade, cópia do documento comprobatório da
alteração, sob pena de não ter pontuados títulos
com nome diferente da inscrição e/ou identidade.

7.4.2. O candidato deverá apresentar uma
fotocópia de cada título, bem como o título
original, sendo que o funcionário encarregado do
recebimento
desses
documentos
fará
a
conferência do nº de títulos contidos no envelope,
assim como de cada cópia apresentada com o
título original para autenticação, ou poderá ser
apresentado através de cópia autenticada em
cartório, dispensando-se a apresentação do título
original. Os títulos entregues não serão
devolvidos, mesmo que em CD ou livros, tendo
em vista a obrigatoriedade de guarda para fins de
auditoria.

7.4.6. Na relação dos títulos, o candidato
declarará expressamente o curso que possui ou
que esteja em andamento, como requisito de
habilitação para o cargo, devendo anexar seu
comprovante junto aos demais títulos. Caso o
curso de habilitação esteja em andamento, poderá
ser
apresentado
atestado
da
Instituição
responsável pela formação ou comprovante. Se o
candidato deixar de apresentar esse comprovante,
o mesmo poderá não ter seus títulos pontuados,
ou, ainda, a Banca poderá utilizar outro título
apresentado para comprovar essa habilitação
exigida.

7.4.3. Não serão consideradas, para efeito de
pontuação, as cópias não autenticadas, bem
como documentos gerados por via eletrônica que
não estejam acompanhados do respectivo
mecanismo de autenticação para verificação.

7.4.7. Os títulos e sua respectiva relação serão
entregues em envelope, devidamente identificado
com seu nome, número de inscrição e cargo.

7.4.4. Juntamente com os títulos, deverá ser
apresentada relação dos mesmos, em formulário
próprio, conforme modelo Anexo IV deste Edital,
que será preenchido em duas vias; destas, uma
será devolvida ao candidato devidamente
rubricada pelo funcionário encarregado pelo
recebimento e a outra será encaminhada à Banca
Avaliadora da OBJETIVA CONCURSOS LTDA.
Nesta relação deverão ser encaminhados apenas
os 08 (oito) títulos listados para entrega. Caso o
candidato entregue número de títulos superior,
serão desconsiderados a partir do nono, além de

7.4.8. Os documentos comprobatórios de títulos
não podem apresentar rasuras, emendas ou
entrelinhas, sob pena de não serem pontuados.
Não serão pontuados títulos sem a informação do
nome do candidato.
7.4.9. Comprovada, em qualquer tempo,
irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos
títulos do candidato, bem como encaminhamento
de um mesmo título em duplicidade, com o fim de
obter dupla pontuação, o candidato terá anulada a
totalidade de pontos desta prova. Comprovada a
culpa do candidato, este será excluído do
concurso.
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7.4.10. Não serão recebidos títulos de eventos
datados anteriormente ao disposto na grade, bem
como não serão pontuados os títulos que

excederem ao máximo em quantidade e pontos,
conforme disposição supra.

CAPÍTULO VIII - DA PROVA DE ESFORÇO FÍSICO
Somente para o cargo de GUARDA MUNICIPAL
8.1. Os candidatos para o cargo de Guarda
Municipal que atenderem ao previsto no item 4.5,
serão convocados para realizar a Prova de
Esforço Físico.
8.2. A data, o horário e o local de realização da
Prova de Esforço Físico, bem como outras
informações sobre a mesma, serão publicados
através de edital específico.
8.3. O candidato, por ocasião da Prova de Esforço
Físico, deverá apresentar laudo médico de
capacidade física para prestar a prova. O
candidato que não apresentar o laudo médico não
prestará a prova e será eliminado. O laudo médico
deverá ter sido fornecido nos últimos 30 (trinta)
dias que antecedem à data da Prova de Esforço
Físico.
8.4. Para a realização da Prova de Esforço Físico,
o candidato deverá apresentar-se devidamente
uniformizado para a prática dos testes. O uniforme
exigido é: tênis, meia, calção ou abrigo e camiseta.
8.5. Os casos de alterações psicológicas ou
fisiológicas
(períodos
menstruais,
gravidez,
contusões, luxações, etc.) que impossibilitem o
candidato de submeter-se aos testes, ou de neles
prosseguir ou que lhe diminuam a capacidade
físico-orgânica, não serão considerados para fins
de tratamento diferenciado ou de nova prova pelos
examinadores ou pela Comissão do Concurso.
8.6. A prova de Esforço Físico consistirá em 03
(etapas) de testes físicos, todas de caráter
eliminatório.
8.6.1. PRIMEIRA ETAPA: Teste de corrida
(feminino e masculino): Para ser aprovado no
teste de corrida, o candidato do sexo masculino
deverá percorrer no mínimo 2.000 (mil) metros e a
candidata do sexo feminino no mínimo 1800
(oitocentos) metros, ambos em um tempo de 12
minutos.
8.6.2. SEGUNDA ETAPA: Teste de resistência
abdominal (feminino e masculino): Consistirá em
o candidato, a partir da posição inicial (decúbito
dorsal, mãos na cabeça e pernas estendidas),
elevar o tronco até uma posição mínima de 45°
(quarenta e cinco graus) e simultaneamente
flexionar os joelhos tocando-os com as mãos e

retornar à posição inicial. A contagem de cada
execução se dará quando o candidato retornar à
posição inicial, ou seja, as costas em contato com
o solo. A contagem do número de execuções
corretas será realizada pelo examinador e este
avisará quando uma delas não estiver correta.
Para ser aprovado no teste de resistência
abdominal, o candidato do sexo masculino deverá
executar de modo correto no mínimo 15 (quinze)
repetições em 30 segundos e a candidata do sexo
feminino no mínimo 15 (dez) repetições em 40
segundos.
8.6.3. TERCEIRA ETAPA: Teste de velocidade
(feminino e masculino): O candidato deverá
percorrer a distância mínima de 150 (cento e
cinquenta) metros, em pista ou circuito de piso
regular e plano, no tempo máximo de 40 (quarenta)
segundos para as candidatas do sexo feminino, e a
distância mínima de 150 (cento e cinquenta)
metros para os candidatos do sexo masculino, no
tempo máximo de 30 segundos.
8.6.4. Não haverá repetição na execução dos
testes conforme estipulado, exceto nos casos em
que a Banca Examinadora concluir pela ocorrência
de fatores de ordem técnica, não provocados pelo
candidato,
que
tenha
prejudicado
seu
desempenho.
8.6.5. O aquecimento e a preparação para os
testes são de responsabilidade do próprio
candidato, não podendo interferir no andamento da
prova.
8.6.6. Cada teste é eliminatório. O candidato será
considerado APTO se for APROVADO nos três
testes.
8.6.7. Em razão de condições climáticas, a critério
da banca examinadora, a Prova de Esforço Físico
poderá ser cancelada ou interrompida, acarretando
o adiamento da prova para nova data, estipulada e
divulgada através de edital.
8.6.8. A Prefeitura Municipal de Tramandaí e a
Objetiva Concursos LTDA. ficam isentos de
qualquer responsabilidade em decorrência de
acidente que possa vir a sofrer o candidato durante
ou após a realização dos testes da Prova de
Esforço Físico.
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CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS
9.1. Será admitido recurso quanto:
a) Ao indeferimento/não processamento de
inscrição;
b) À formulação das questões, respectivos
quesitos e gabaritos;
c) Aos resultados das provas aplicadas no
Concurso Público.
9.2. Todos os recursos deverão ser interpostos
em até 3 (três) dias úteis, a contar da divulgação
por edital, de cada evento.
9.3. Os recursos deverão ser protocolados junto à
Secretaria Municipal de Administração - Setor
de Protocolo da Prefeitura Municipal, situada à
Avenida da Igreja, n.º 346, no município de
Tramandaí/RS, no horário das 08h30min às
11h30min e das 13h30min às 17h, de segunda
a sexta-feira, em dias úteis, no prazo marcado
por Edital, conforme modelo Anexo III deste Edital,
e deverão conter o que segue:
9.3.1. Capa (Requerimento de Recurso):
a) Nome do Candidato;
b) Cargo ao qual concorre;
c) Número de Inscrição;
d) Concurso de referência - Órgão/Município;
e) Tipo de Recurso.
9.3.2. Formulário de Recurso para cada
questionamento:
a) Circunstanciada exposição a respeito das
questões, pontos ou títulos, para as quais,
em face às normas do certame, contidas
no Edital, da natureza do cargo a ser
provido ou do critério adotado, deveria ser
atribuído maior grau ou número de
pontos;
b) Razões do pedido de revisão, bem como
o total dos pontos pleiteados.

9.3.3. Recurso por procuração: Serão aceitos
recursos por procuração desde que apresentado o
documento de Identidade do procurador e
entregue o instrumento de mandato outorgado
através de instrumento público ou particular,
contendo poder específico para o pedido de
recurso, conforme Anexo VII deste edital. Não há
necessidade de reconhecimento de firma em
cartório, pelo outorgante, com apresentação dos
documentos necessários, original e cópia para
autenticação no local, ou cópia autenticada em
cartório.
9.4. Os recursos que forem apresentados
deverão obedecer rigorosamente aos preceitos
que seguem e serão dirigidos à Objetiva
Concursos Ltda., empresa designada para
realização do concurso.
9.5. Não se conhecerão os recursos que não
contenham os dados acima e os fundamentos do
pedido, inclusive os pedidos de simples revisão da
prova ou da nota.
9.6. Serão desconsiderados os recursos
interpostos fora do prazo, enviados por via posta,
fax ou meio eletrônico (e-mail) ou em desacordo
com este Edital.
9.7. Em caso de haver questões que possam vir a
ser anuladas por decisão da Comissão Executora
do Concurso, estas serão consideradas como
respondidas
corretamente
por
todos
os
candidatos, independente de terem ou não
recorrido, quando forem computados os pontos
respectivos, exceto para os que já tiverem
recebido a pontuação.
9.8. Se houver alguma alteração de gabarito
oficial, por força de impugnações, as provas serão
corrigidas de acordo com a alteração.

CAPÍTULO X - DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
10.2. A classificação final do Concurso será
10.1. A nota final, para efeito de classificação dos
publicada por edital e apresentará apenas os
candidatos, será igual à soma das notas obtidas
candidatos aprovados por cargo, em ordem
nas provas objetiva, de títulos, prática, conforme
decrescente de pontos, sendo composta de duas
aplicada ao cargo. Para os cargos de Guarda
listas, contendo a primeira, a pontuação de todos
Municipal e Vigia serão considerados, também, os
os candidatos, inclusive a das pessoas com
resultados da Prova de Esforço Físico e o
deficiência, e a segunda somente a pontuação
candidato deverá ter sido considerado APTO.
destes últimos, se houver aprovados.
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10.3. Na hipótese de igualdade no total de pontos
entre os aprovados, o desempate de notas
processar-se-á com os seguintes critérios:
10.3.1. Para TODOS os cargos, em que houver
candidatos com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, em conformidade com o art. 27,
parágrafo único, da Lei 10.741/2003 - Estatuto do
Idoso, será utilizado o critério da maior idade.
10.3.2. Para os casos previstos na Lei 11.689, de
9 de junho de 2008, será assegurada a
preferência em igualdade de condições em
Concurso
Público,
desde
que
jurados,
devidamente comprovado.
10.3.3. Após a aplicação dos critérios acima, se
ainda persistir o empate, o desempate ocorrerá,
conforme segue:
10.3.3.1. Para os cargos da TABELA A:
a) obtiver maior nota em legislação,
conhecimentos gerais e específicos;
b) obtiver maior nota em matemática.
10.3.3.2. Para os cargos da TABELA B:
a) obtiver maior nota em legislação,
conhecimentos gerais e específicos;
b) obtiver maior nota em português.
10.3.3.3. Para os cargos da TABELA C:
a) obtiver maior nota em legislação,
conhecimentos gerais e específicos;
b) obtiver maior nota em português;
c) obtiver maior nota em matemática.
10.3.3.4. Para os cargos da TABELA D:
a) obtiver maior nota em legislação,
conhecimentos gerais e específicos;
b) obtiver maior nota em português.
10.3.3.5. Para os cargos da TABELA E:
a) obtiver maior nota em legislação,
conhecimentos gerais e específicos;

b) obtiver maior nota em português;
c) obtiver maior nota em matemática.
10.3.3.6. Para os cargos da TABELA F:
a) obtiver maior nota na prova objetiva;
b) obtiver maior nota em conhecimentos
gerais e específicos;
c) obtiver maior nota em português.
10.3.3.6. Para os cargos da TABELA G:
a) obtiver maior nota na prova objetiva;
b) obtiver maior nota em legislação,
conhecimentos gerais e específicos;
c) obtiver maior nota em português.
10.3.3.7. Para os cargos da TABELA H:
a) obtiver maior nota em conhecimentos
gerais e específicos;
b) obtiver maior nota em português.
10.3.3.8. Para os cargos da TABELA I:
a) obtiver maior nota na prova objetiva;
b) obtiver maior nota em conhecimentos
específicos;
c) obtiver maior nota em legislação/didática;
d) obtiver maior nota em português.
10.4. Persistindo o empate entre os candidatos,
depois de aplicados os critérios acima, o
desempate se dará através do sistema de sorteio
pela Loteria Federal, conforme segue:
10.4.1. Os candidatos empatados serão
ordenados de acordo com seu número de
inscrição, de forma crescente ou decrescente,
conforme o resultado do primeiro prêmio da
extração da loteria federal imediatamente anterior
ao dia da efetiva realização da prova objetiva,
segundo os critérios a seguir:
a) Se a soma dos algarismos do número sorteado
no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a
ordem será crescente;
b) Se a soma dos algarismos da loteria federal for
impar, a ordem será decrescente.

CAPÍTULO XI - DO PROVIMENTO DOS CARGOS
11.1. O provimento dos cargos obedecerá,
rigorosamente, à ordem de classificação dos
candidatos aprovados.
11.2. O candidato aprovado obriga-se a manter
atualizado seu telefone e endereço junto à
Prefeitura Municipal de Tramandaí.

11.3. A publicação da nomeação dos candidatos
será feita por Edital, publicado junto ao Painel de
Publicações da Prefeitura de Tramandaí e,
paralelamente, será feita comunicação ao
candidato, via postal, no endereço informado na
ficha de inscrição ou posteriormente atualizado. É
responsabilidade exclusiva do candidato manter
atualizado o referido endereço.
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11.4. Os candidatos aprovados nomeados no
serviço público municipal terão o prazo máximo de
15 (quinze dias) dias, podendo, a pedido, ser
prorrogado por igual período, contados da
publicação do Ato de nomeação para tomar posse
e 05 (cinco) dias para entrar em exercício,
contados da data da posse. Será tornado sem
efeito o Ato de nomeação se não ocorrer a posse
e/ou exercício nos prazos legais, sendo que o
candidato perderá automaticamente a vaga,
facultando ao Município o direito de convocar o
próximo candidato por ordem de classificação.
11.5. O Concurso terá validade por 2 (dois) anos a
partir da data de homologação dos resultados,
prorrogável por mais 2 (dois) anos, a critério da
Prefeitura Municipal de Tramandaí.
11.6. Ficam advertidos os candidatos de que, no
caso de nomeação, a posse no cargo só lhes será
deferida no caso de exibirem:
a) a documentação comprobatória das
condições previstas no Capítulo II - item
2.6 deste Edital acompanhada de
fotocópia;

b) atestado de boa saúde física e mental a
ser fornecido, por Médico ou Junta Médica
do Município ou ainda,
por esta
designada, mediante exame médico, que
comprove aptidão necessária para o
exercício do cargo, bem como a
compatibilidade para os casos de
deficiência física;
c) declaração negativa de acumulação de
cargo, emprego ou função pública,
conforme
disciplina
a
Constituição
Federal/1988, em seu Artigo 37, XVI e
suas Emendas.
11.7. A não apresentação dos documentos acima,
por
ocasião
da
posse,
implicará
na
impossibilidade de aproveitamento do candidato
aprovado, anulando-se todos os atos e efeitos
decorrentes da inscrição no Concurso.
11.8. Os
aprovados
uma Junta
deficiência,
deficiência
cargo.

candidatos com deficiência, se
e classificados, serão submetidos a
Médica Oficial para a verificação da
bem como da compatibilidade de sua
com o exercício das atribuições do

CAPÍTULO XII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Os candidatos, desde já ficam cientes das disposições constitucionais, especialmente Art. 40, § 1º - III,
que determina a obrigatoriedade de cumprimento do tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no
serviço público e 5 anos no cargo efetivo, para fins de aposentadoria, observadas as demais disposições
elencadas naquele dispositivo.
12.2. A inexatidão das informações, falta e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificadas
posteriormente, eliminarão o candidato do Concurso, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.
12.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura Municipal de Tramandaí, em conjunto com à
Objetiva Concursos Ltda.
12.4. Faz parte do presente Edital:
Anexo I - Descritivo das Atribuições dos Cargos;
Anexo II - Conteúdos Programáticos e/ou Referências Bibliográficas;
Anexo III - Modelo de Formulário de Recurso;
Anexo IV - Modelo de Relação de Títulos;
Anexo V - Modelo de Requerimento - Pessoas com Deficiência;
Anexo VI - Modelo de Requerimento - Isenção;
Anexo VII - Modelo de Procuração;
Anexo VIII- Requerimento – Atendimento Especial Lactante.

Prefeitura Municipal de Tramandaí, 20 de novembro de 2014.

EDEGAR MUNARI RAPACH,
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Prefeito Municipal.

Registre-se e Publique-se

JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I
DESCRITIVO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
AJUDANTE DE COZINHA
Descrição analítica: Auxiliar a cozinheira a realizar
atividades rotineiras, envolvendo a execução de
trabalhos relacionados com atividades de cozinha.
Ajudar a cozinheira a executar os trabalhos relativos à
preparação de alimentos, como selecionar, lavar,
descascar, cortar, fatiar legumes, carnes, peixes e
cereais para cozimento. Ajudar a operar fogões,
aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros
alimentícios, aparelhos de aquecimento, refrigeração e
outros, elétricos ou não; manter em perfeitas condições
de higiene os citados aparelhos. Lavar, secar e guardar
louça, talheres, panelas e o que mais for usado para
cocção e conservação de alimentos. Lavar e estender
diariamente os panos de copa, esfregões, etc. Realizar
a faxina diária do local de trabalho; dar destinação ao
lixo. Exercer outras tarefas pertinentes.
ANALISTA DE SISTEMAS
Descrição analítica: Analisar e estabelecer a utilização
de sistemas de processamento automático de dados
em uma empresa ou organização, estudando as
necessidades, possibilidades e métodos referentes aos
mesmos, para assegurar a exatidão e rapidez dos
diversos tratamentos de informações. Estudar as
características e planos da empresa ou organização,
estabelecendo contatos com o corpo diretivo da
mesma, para verificar as possibilidades e conveniências
da aplicação de processamento sistemático de
informações; identificar necessidades dos diversos
setores da empresa, determinando quais os dados
devem ser identificados, o grau de sumarização
permitido e o formato requerido para apresentação dos
resultados, para formular um plano de trabalho; fazer
estudos sobre a viabilidade e o custo da utilização de
sistemas de processamento de dados, levantando os
recursos disponíveis e necessários, para submetê-los a
uma decisão; examinar os dados de entrada
disponíveis, estudando as modificações necessárias a
sua normalização, para determinar os planos e
seqüências de elaboração de programas de operação;
estabelecer os métodos e procedimentos possíveis,
idealizando-os ou adaptando os já conhecidos, segundo
sua economicidade e eficiência, para obter os dados
que se prestam ao tratamento em computador; preparar
diagramas de fluxo e outras instruções referentes ao
sistema de processamento de dados e demais

procedimentos correlatas, elaborando-os segundo
linguagem apropriada, para orientar os programadores
e outros trabalhadores envolvidos na operação do
computador; verificar o desempenho do sistema
proposto, realizando experiências práticas, para
assegurar-se de sua eficiência e introduzir as
modificações oportunas; dirigir a preparação de
programas; coordenar as atividades de profissionais
que realizam as diferentes fases da análise do
programa, as definições das soluções, o detalhamento
das soluções, a codificação do problema, teste de
programa e eliminação de erros; orientar sobre o tipo de
sistema e equipamento mais adequado para cliente e
dirigir e coordenar a instalação de sistemas de
tratamento automático de informação, supervisionando
a passagem de um sistema para outro e planejando a
utilização paralela do antigo e do novo sistema de
processamento de dados;
especializar-se
em
determinado aspecto da análise de sistema, como o
estudo da
viabilidade ou introdução de sistemas
automáticos de processamento de dados.
ARQUITETO
Descrição analítica Realizar projetos, direção,
construção e fiscalização de edifícios, projetos
urbanísticos e obras de caráter artístico. Projetar, dirigir
e fiscalizar obras de decoração arquitetônica; elaborar
projetos de escolas, hospitais e edifícios públicos;
realizar perícias e fazer arbitramentos; colaborar na
elaboração de projetos do Plano Diretor do Município;
elaborar projetos de conjuntos residenciais e praças
públicas; fazer orçamentos e cálculos sobre projetos
de construção em geral; planejar ou orientar a
construção e reparos de monumentos púbicos; projetar,
dirigir e fiscalizar os serviços de urbanismo e a
construção de obras de arquitetura paisagística;
examinar projetos e proceder a vistoria de construções;
emitir parecer sobre questões da sua especialidades;
executar outras tarefas afins.
ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Descrição
analítica:
Prestar
assessoramento
administrativos a dirigentes de órgãos municipais ou a
altos funcionários; realizar estudos no campo da
Administração
Pública.
Elaborar
pareceres
fundamentados na legislação ou em pesquisas
efetuadas, inclusive atos oficiais, portarias, decretos,
projetos de lei; exarar despachos, interlocutórios ou
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não, de acordo com a orientação do superior
hierárquico; revisar atos e informações antes de
submetê-los à apreciação das autoridades superiores;
reunir as informações que se fizerem necessárias para
assessorar
decisões
importantes
na
órbita
administrativa; estudar a legislação referente ao órgão
em que trabalha ou de interesse para o mesmo
propondo as modificações necessárias; efetuar
pesquisas para o aperfeiçoamento dos serviços; propor
a realização de medidas a boa administração de
pessoal e de outros aspectos dos serviços públicos;
executar outras tarefas correlatas.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Descrição analítica: Prestar assessoramento
administrativo a dirigentes de órgãos municipais ou a
altos funcionários; realizar estudos no campo da
Administração Pública. Elaborar despachos e
informações fundamentados na legislação ou em
pesquisas efetuadas; revisar atos e informações antes
de submetê-los à apreciação das autoridades
superiores; prestar apoio que se fizer necessário para
decisões importantes na órbita administrativa; estudar a
legislação referente ao órgão em que trabalha ou de
interesse para o mesmo, propondo as modificações
necessárias; efetuar pesquisas para o aperfeiçoamento
dos serviços; propor a realização de medidas relativas à
boa administração de pessoal e de outros serviços
públicos; executar outras tarefas correlatas.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Descrição analítica: Executar trabalhos de escritório de
certa complexidade, que requeiram alguma capacidade
de julgamento. Redigir informações simples, ofícios,
cartas, memorandos, telegramas; executar trabalhos de
datilografia em geral; fazer registros relativos a
dotações orçamentárias, conferir folhas de pagamentos;
classificar expedientes e documentos; fazer o controle
da movimentação de processos ou papéis; fazer
anotações em fichas e manusear fichários; providenciar
a expedição de correspondências; levantar frequência
de servidores; executar outras tarefas correlatas.
AUXILIAR DE CLASSE
Descrição analítica: Receber e entregar as crianças nos
horários de entrada e saída, de forma planejada,
agradável e acolhedora; participar de reuniões
periódicas e extraordinárias; participar de cursos,
seminários, palestras e outras atividades promovidas
pela escola, Secretaria Municipal de Educação ou
outras entidades, visando o aprimoramento do seu
trabalho; estabelecer laços de comunicação de ordem
afetiva com as crianças; zelar pela segurança física,
higiênica e alimentar da criança; dedicar-se
exclusivamente ao atendimento das necessidades das
crianças nos horários de alimentação; manter-se junto
às crianças durante o tempo do atendimento, evitando
ausentar-se sem a devida comunicação com a
professora da sala; auxiliar a professora nas
providências, controle e cuidados com o material
pedagógico e pertences das crianças; colaborar com a
professora da classe na construção de relatórios sobre
os alunos; auxiliar o professor regente, supervisionando
a classe no momento em que o mesmo estiver
atendendo, individualmente, ao aluno com deficiência;
acompanhar as crianças nas sua necessidades básicas

e no período de repouso, mantendo-se alerta a todos os
fatos e acontecimentos da sala; informar à professora
regente, fatos e acontecimentos relevantes ocorridos
com a criança; auxiliar na locomoção dos alunos com
deficiência física ou mobilidade reduzida, que
necessitem de auxílio ou acompanhante, garantindo a
acessibilidade no espaço escolar ou em passeios e
visitas de estudos; buscar orientações pedagógicas
específicas para o aluno com deficiência, por meio de
estudos, cursos e orientações da equipe pedagógica da
unidade escolar; executar outras tarefas semelhantes.
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA
Descrição analítica: O Auxiliar de Topografia prestará
auxílio ao Topógrafo nas medições. Efetuar
levantamentos e tarefas correlatas a topografia,
terrestres e lacustres. Carregar e instalar instrumentos,
fazer leituras de trenas, miras, réguas, cravar estacas
com marretas, abrir picadas, dar rumos, anotar cotas e
leituras necessárias, calcular cadernetas de campo,
desenhar croqui de situação e de localização,
transportar e nivelar cotas de projetos. Alinhar e
demarcar greides transversais e longitudinais de ruas,
avenidas, taludes, canais e redes pluviais. Auxiliar na
locação e demarcação de terras e obras públicas
diretas e indiretas quando solicitado.
CARPINTEIRO
Descrição analítica: Construir e consertar estruturas e
objetos de madeira. Construir e consertar estruturas de
madeira, preparar e assentar assoalhos de
madeiramento para tentos, telhados e para formas de
concreto; fazer e montar esquadrias; preparar e montar
portas e janelas; fazer reparos em diferentes objetos de
madeira; consertar caixilhos de janelas; colocar
fechaduras; construir e montar andaimes; construir
coretos e palanques; construir e reparar madeirames de
carroças, carros-de-mão, automóveis e caminhões;
colocar cabos em ferramentas; zelar pela limpeza do
setor de trabalho que lhe diz respeito; organizar pedidos
de suprimento de materiais e equipamentos de
carpintaria; operar com máquinas de carpintaria tais
como: serra-circular, serra-fita, furadeira e outras; zelar
e se responsabilizar pela limpeza, conservação e
funcionamento de maquinaria e do equipamento de
trabalho; calcular orçamentos de trabalho de carpintaria;
ministrar ensinamentos da profissão a ajudantes e
auxiliares; reconstruir pontes e pontilhões de madeira;
executar outras tarefas correlatas.
CONTADOR
Descrição analítica: Ser responsável por um serviço de
contabilidade ou executar funções contábeis de certa
complexidade em uma repartição do Município.
Elaborar planos de contas e preparar normas de
trabalho de contabilidade; escriturar ou orientar
escrituração de livros contábeis de escrituração
cronológica ou sistemática; fazer levantamentos e
organizar balanços patrimoniais e financeiros; fazer
revisão de balanços; efetuar perícias contábeis;
participar de trabalhos de tomadas de contas dos
responsáveis por bens ou valores do Município; orientar
ou coordenar os trabalhos de contabilidade em
repartições industriais ou quaisquer outras que pela sua
natureza, tenham necessidades de contabilidade
própria; assinar balanços e balancetes; preparar
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relatórios informativos sobre a situação financeira e
patrimonial das repartições; orientar do ponto de vista
contábil o levantamento dos bens patrimoniais do
Município; integrar grupos operacionais, executar outras
tarefas correlatas.
COZINHEIRO
Descrição analítica: Realizar atividades rotineiras,
envolvendo a execução de trabalhos relacionados com
a cozinha. Executar trabalhos de cozinha, relativos a
preparação de alimentos; preparar refeições variadas
em forno e fogão, selecionar verduras, peixes e cereais
para cozimento quanto à qualidade, aspecto e estado
de conservação, operar fogões, aparelhos de
preparação ou manipulação de gêneros alimentícios,
aparelhos de aquecimento ou refrigeração e outros,
elétricos ou não, zelar para que o material e o
equipamento de cozinha estejam sempre em perfeitas
condições de utilização, funcionamento, higiene e
segurança; exercer perfeita vigilância técnica sobre a
condimentação e cocção dos alimentos; executar outras
tarefas correlatas.
EDUCADOR SOCIAL
Descrição analítica: Recepção e oferta de informações
às famílias usuárias das unidades de Assistência
Social; mediação de processos grupais próprios dos
serviços de convivência e fortalecimento de vínculos,
ofertados no CRAS; executar atividades lúdicas,
pedagógicas, artísticas, culturais e de lazer, de acordo
com o planejamento geral do serviço sócio assistencial;
elaborar e digitar o planejamento das atividades
coletivas, sob orientação do técnico de referência,
respeito as especificidades do grupo e do território;
auxiliar na execução de eventos relacionados aos
serviços socioassistenciais; realizar busca ativa no
território; na proteção social especial realizar
abordagem de rua; participar de reuniões de
planejamento de atividades, avaliação de processos,
fluxos de trabalho e resultados; participar de atividades
de capacitação e formação contínua das equipes; zelar
pelo cumprimento dos princípios da ética profissional
tanto aos aspectos referentes a intimidade e
privacidade entre outros direitos inalienáveis.
ELETRICISTA
Descrição analítica: Executar trabalhos rotineiros de
eletricidade em geral, bem como, efetuar serviços de
instalação e reparos de circuitos e aparelhos elétricos.
Instalar, inspecionar e reparar linhas e cabos de
transmissão, inclusive os de alta tensão; fazer reparos
em aparelhos elétricos em geral, instalar, inspecionar,
regular e reparar diferentes tipos de equipamentos
elétricos, otais como: elevadores, ventiladores, rádios,
refrigeradores, etc; inspecionar e fazer pequenos
reparos e limpar geradores de motores a óleo; reparar e
regular relógios elétricos, inclusive de controle de ponto;
fazer enrolamentos de bobinas; desmontar, ajustar e
montar motores elétricos, dínamos, etc.; conservar e
reparar instalações elétricas internas e externas;
recuperar motores de partida em geral, businas,
interruptores,
relés,
reguladores
de
tensão,
instrumentos de painel e acumuladores; executar a
bobinagem de motores; reformar baterias; fazer e
consertar
instalações
elétricas
em
veículos
automotores; fazer enrolamentos e consertar induzidos

de geradores de automóveis; treinar auxiliares em
serviço de eletricidade em geral; executar outras tarefas
correlatas.
ENGENHEIRO CIVIL
Descrição analítica: Executar ou supervisionar trabalhos
técnicos de engenharia em serviços públicos
municipais. Executar ou supervisionar trabalhos
topográficos e geodésicos; executar projetos dando o
respectivo parecer; dirigir ou fiscalizar a construção de
edifícios e suas obras complementares; projetar, dirigir
ou fiscalizar a construção de estradas de ferro e de
rodagem bem como obras de captação e
abastecimentos de água de drenagem e de irrigação
das destinadas ao aproveitamento de energia das
relativas a portos, rios canais, e das de saneamento
urbano e rural; realizar perícias e fazer arbitramentos,
estudar, projetar, dirigir e executar as instalações de
força motriz, mecânicas, eletrônicas e outras que
utilizem energia elétrica, bem como as oficinas em geral
de usinas elétricas e de redes de distribuição elétrica;
executar outras tarefas correlatas.
GESTOR PÚBLICO
Descrição analítica: Atividade de complexidade e
responsabilidade elevadas, compreendendo supervisão,
coordenação, direção e execução de trabalhos sobre
políticas públicas, pesquisa e desenvolvimento de
projetos nas diversas áreas da Administração Pública.
Integrar fontes de culturas com as oportunidades de
desenvolvimento social e econômico, mantendo uma
relação de ética e confiança com a população; lidar com
modelos de gestão inovadores que primem pela
qualidade nos serviços e no atendimento à população;
elaborar projetos que contemplem estratégias eficazes
de
administração,
decidindo
alternativas
e
dimensionando riscos para otimização de resultados;
conhecer e utilizar teorias contábeis, financeiras e
orçamentárias, de modo a minimizar os riscos
econômicos e promover o desenvolvimento da região
ou entidade a qual está ligado; fornecer laudos técnicos
e pareceres no assessoramento ao planejamento e
gerenciamento públicos; comunicar-se, conforme norma
padrão, em documentos oficiais e específicos; colaborar
no processo de organização, defendendo os Direitos
Humanos e de Cidadania; desenvolver a consciência
pela preservação ambiental e pelo desenvolvimento
sustentável, que garantam, no mínimo, as mesmas
condições atuais às gerações futuras; conhecer as
premissas legais em que se deve pautar a
administração pública.
GUARDA MUNICIPAL
Descrição analítica: Proteger órgãos, entidades,
serviços e o patrimônio do Município de Tramandaí,
exercer a atividade de orientação e proteção dos
agentes públicos e dos usuários dos serviços públicos
municipais além de fornecer informações turísticas,
prestar serviços de vigilância nos órgãos da
administração direta e nas entidades da administração
indireta do Município, auxiliar nas ações de Defesa Civil
sempre que estiverem em risco bens, serviços e
instalações municipais e, em outras situações, por
ordem do Prefeito, auxiliar o exercício da fiscalização
municipal e no apoio as demais secretarias, auxiliar na
fiscalização, no controle e na orientação do trânsito e do
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tráfego, garantir a preservação da segurança e da
ordem
nos
próprios
municipais
sob
sua
responsabilidade, promover a vigilância das áreas de
preservação do patrimônio natural e cultural do
Município, bem como preservar mananciais e a defesa
da fauna e da flora, orientar e auxiliar as autoridades
competentes nas atividades de prevenção e combate a
incêndios nos próprios municipais, como medida de
primeiro esforço, seguindo orientação do Corpo de
Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, planejar,
coordenar e executar ações de interação com os
cidadãos, promover a realização de cursos,
treinamentos, seleções, seminários e outros eventos,
visando o constante aperfeiçoamento, qualificação e
promoção de seus integrantes, manter seus planos e
ordens permanentemente atualizados, de forma a
garantir sempre a qualidade de seus serviços,
assegurar que suas ações estejam sempre
fundamentadas no respeito à dignidade humana, à
cidadania, à justiça, à legalidade democrática e aos
direitos humanos, atuar de forma preventiva nas áreas
municipais, onde se presuma ser possível a quebra da
situação de normalidade, atuar com prudência, firmeza
e efetividade, na sua área de responsabilidade, visando
ao restabelecimento da situação de normalidade,
precedendo eventual emprego da Força Pública
Estadual, manter relacionamento integrado com as
instituições que compõem o Sistema de Defesa Social,
promovendo o intercâmbio e a colaboração recíprocos.
INSTALADOR HIDRAÚLICO
Descrição analítica: Fazer e reparar instalações
hidráulicas e outros consertos. Instalar e consertar
bulações, encanamento em geral; assentar manilhas,
instalar condutores de água, eletricidade, esgoto e gás;
eventualmente, fabricar e reformar caixas d’água;
fabricar e consertar condutores e calhas; fazer
instalações de aparelhos sanitários em geral, caixas de
descargas, pias, banheiros e efetuar consertos nos
mesmos; em certos casos, reparar cabos e mangueiras;
ministrar conhecimentos a ajudantes; executar outras
tarefas correlatas.
INTÉRPRETE EDUCACIONAL
Descrição
analítica:
O
profissional
Intérprete
Educacional deverá atuar como intérprete em aulas e
eventos escolares para o aluno surdo, mediando o
processo de aquisição do conhecimento, adotando a
LIBRAS como uma modalidade de comunicação.
Deverá ofertar suporte pedagógico ao aluno, facilitandolhe o acesso aos conteúdos curriculares (extraclasse,
fora da sala de aula), utilizando as tecnologias de
informação e comunicação para aprendizagem da
LIBRAS e da Língua Portuguesa, favorecendo a
convivência entre os alunos surdos e ouvintes. Preparar
materiais didático-pedagógicos que favoreça o ensino
do professor regente ao aluno surdo. Organizar o
ambiente da escola, proporcionando acessibilidade ao
aluno surdo. Auxiliar o professor em sua comunicação
com o aluno surdo e auxiliar os colegas da sala de aula,
na comunicação com o aluno surdo.
LAVADEIRA
Descrição analítica: Realizar atividades rotineiras,
envolvendo a execução de trabalhos relacionados com
lavanderia. Lavar, manualmente ou por meio de

instrumentos mecânicos, lençóis, toalhas e vestuários
em geral; passar a ferro e engomar roupa lavada;
receber e entregar roupas, registrando entrada e saída;
executar outras tarefas correlatas.
MECÂNICO DE MÁQUINA LEVE
Descrição analítica: Manter e reparar máquinas,
manufaturar ou consertar acessórios para máquinas,
fazer soldas, elétricas ou a oxigênio; fazer a
conservação
de
instalações
eletromecânicas;
inspecionar, ajustar, reparar, quando necessário,
unidades e partes relacionadas com motores, válvulas,
pistões, mancais, sistemas de lubrificações de
refrigeração, de transmissão, diferenciais, embreagens
eixos dianteiros e traseiros, freio, carburadores,
aceleradores, magnetos, geradores e distribuidores;
esmerilhar e assentar válvulas, substituir buchas de
mancais anéis de segmento; desmontar e montar
caixas de mudanças; recuperar e consertar
hidrovácuos; socorrer veículos acidentados ou
imobilizados por desarranjos mecânicos; podendo usar,
em tais casos, o carro guincho; tomar parte em
experiências com carros consertados; executar outras
tarefas correlatas.
MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA
Descrição analítica: Manter e reparar máquinas e
equipamentos de diferentes espécies. Consertar peças
de máquinas; manufaturar ou consertar
acessórios para máquinas; fazer soldas elétricas ou a
oxigênio; converter ou adaptar peças; fazer a
conservação
de
instalações
eletromecânicas;
inspecionar e reparar máquinas e equipamentos,
automóveis, caminhões, tratores, compressores,
bombas, etc.; inspecionar, ajustar, reparar construir e
substituir, quando necessário, unidades e partes
relacionadas com motores, válvulas, pistões, mancais,
sistemas de lubrificações, de refrigeração de
transmissão, diferenciais, embreagens, eixos dianteiros
e traseiros, freio, carburadores, aceleradores,
magnetos, geradores e distribuidores; esmerilhar e
assentar válvulas substituir buchas e mancais; ajustar
anéis de segmento; desmontar e montar caixas de
mudanças; recuperar e consertar hidrovácuos; reparar
máquinas a óleo diesel, gasolina ou querosene;
socorrer veículos acidentados ou imobilizados por
desarranjos mecânicos, podendo usar, em tais casos, o
carro guincho; tomar parte em experiências com carros
consertados; executar serviços de chapeamento e
pintura de veículo; executar outras tarefas correlatas.
MÉDICO CARDIOLOGISTA
Descrição analítica: Atividades de nível superior
envolvendo tratamento médico na área de cardiologia.
Ministrar atendimento médico a portadores de doenças
cardiovasculares;
interpretar
eletrocardiogramas,
fonocardiogramas e vectocardiogramas, radiografias,
radioscopias do coração e vasos de base e demais
exames e atos que digam respeito às especialidades
que tenham íntima correlação com a cardiologia;
realizar estudos e investigações no campo na
cardiologia; prestar o devido atendimento aos pacientes
encaminhados por outro especialista; prescrever
tratamento médico; participar de juntas médicas;
participar de programas voltados para a saúde pública;
exercer censura sobre produtos médicos de acordo com
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sua especialidade; solicitar exames laboratoriais e
outros que se fizerem necessários; executar outras
tarefas semelhantes.
MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA
Descrição analítica: Prestar assistência médicocirúrgica e preventiva, diagnosticar e tratar das doenças
do corpo humano em ambulatórios e hospitais. Dirigir
equipes e prestar socorros urgentes; efetuar exames
médicos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar
tratamento para diversas doenças, perturbações e
lesões do organismo humano, e aplicar os métodos de
medicina preventiva; providenciar ou realizar tratamento
especializado; praticar intervenções cirúrgicas; ministrar
aulas e participar de reuniões médicas, cursos e
palestrar sobre medicina preventiva nas entidades
assistenciais e comunitárias; preencher e visar fichas
médicas com diagnóstico e tratamento; transferir,
pessoalmente, a responsabilidade do atendimento e
acompanhamento aos titulares de plantão; atender os
casos urgentes de internados no hospital, nos
impedimentos de titulares de plantão; atender
prontamente, fazendo com que não haja aglomeração
de pacientes na recepção; preencher os boletins de
socorro urgente, mesmo os provisórios, com
diagnósticos provável ou incompleto dos doentes
atendidos nas salas de primeiro socorro; supervisionar
e orientar o trabalho dos estagiários e internos,
preencher as fichas dos doentes atendidos a domicílio,
preencher corretamente relatórios comprobatórios de
atendimentos; proceder o registro dos pertences dos
doentes ou acidentados em estado de inconsciência ou
que venham a falecer; atender consultas médicas em
ambulatórios e hospitais; fazer diagnósticos e
recomendar a terapêutica; prescrever regimes
dietéticos; prescrever exames laboratoriais incentivar a
vacinação e indicar medidas de higiene pessoal;
prescrever exames laboratoriais incentivar a vacinação
e indicar medidas de higiene pessoal; responsabilizarse por equipes auxiliares necessárias a execução das
atividades próprias do cargo; executar tarefas afins,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da
profissão.
MÉDICO ECOGRAFISTA
Descrição analítica: Trabalhar com aparelho de
ultrassonografia, realizando e interpretando exames
ecográficos. Realizar e interpretar exames ecográficos
para avaliação e diagnóstico de afecções ginecoobstétricos, com confirmação ou não de gestação,
tempo de gestação, posição fetal, tumores de útero e
anexos; realizar e interpretar patologias abdominais,
coledocolitiase, massas tumorais, derrames hídricos,
letíagese renal e outras patologias suscetíveis de
exames ecográficos; realizar outras tarefas correlatas.
MÉDICO NEUROLOGISTA
Descrição analítica: Diagnosticar e tratar as afecções do
sistema nervoso central e periférico; fazer diagnóstico e
tratamento das afecções que acompanham os acessos
mentais. Acompanhar o tratamento de pacientes
quando o caso assim o exigir. Preencher fichas médicas
dos clientes. Prestar o devido atendimento aos
pacientes encaminhados por outro Especialista.
Participar de juntas médicas. Participar de programas
voltados para saúde pública. Solicitar exames

laboratoriais e outros que se fizerem necessários.
Solicitar o concurso de outros Médicos Especialistas em
casos que requeiram esta providências. Executar
tarefas semelhantes.
MÉDICO OFTALMOLOGISTA
Descrição analítica: Diagnosticar e tratar das moléstias
do aparelho visual. Fazer diagnóstico e tratamento das
moléstias e anormalidades do aparelho visual. Efetuar
exames sistemáticos dos olhos para diagnóstico, bem
como prescrição de tratamentos das patologias
oculares e /ou encaminhamento para cirurgias; executar
outras tarefas correlatas.
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
Descrição analítica: Diagnosticar e tratar das moléstias
do aparelho auditivo. Realizar consultas especializadas
a pacientes, fazendo diagnóstico e tratamento das
moléstias e anormalidades, bem como de doenças,
deficiências do ouvido, nariz e garganta; indicação de
tratamento e/ou encaminhamento cirúrgico. Avaliação
de otoscopia, doenças crônicas dos mesmos membros,
tamponamento de epistaxe, retirada de corpos
estranhos no ouvido e/ou garganta, visualização de
pregas vocais. Executar outras tarefas correlatas;
realizar outras tarefas correlatas.
MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA
Descrição analítica: Executar trabalhos na área de
Pediatria,
em
sistema
de
plantões.Realizar
atendimentos à crianças, fazendo o diagnóstico e
indicando o tratamento adequado, solicitar exames
clínicos e laboratoriais; providenciar encaminhamento
dos pacientes a serviços especializados, orientar pais
e/ou responsáveis no que se fizer necessário; executar
outras tarefas correlatas.
MÉDICO PSIQUIATRA
Descrição analítica: Firmar diagnósticos psiquiátricos;
propor e acompanhar tratamento, quando for o caso,
podendo prescrever medicamentos, sugerir internações,
remoções ou baixas, desde que com consentimento do
interessado; realizar ou assistir perícia. Realizar
inspeção na área de sua especialidade, mediante
consultas ambulatoriais, hospitalares ou domiciliares;
firmar, juntamente com psicólogo, atestados, laudos e
verificações de saúde mental, para concessão de
licença ou de aposentadoria, bem como de tratamentos,
desde com a concordância do interessado.
MÉDICO TRAUMATOLOGISTA/ ORTOPEDISTA
Descrição analítica: Diagnosticar e tratar deformidades
traumáticas para preservação e restauração anatômica
e/ou funcional do esqueleto e formações associadas,
bem como lesões traumáticas produzidas por agentes
diversos. Caracterizar clinicamente as fraturas; tratar
de forma emergencial fraturas e luxações e anestesiálas. Tratamento definitivo das fraturas, métodos de
seleção de tratamento; Fraturas expostas, manejo
inicial; classificação; manejo definitivo da ferida;
antibioticoterapia; complicações das fraturas: choque;
complicações
hemorrágicas
e
vasculares;
tromboembolismo;
coagulação
intravascular
disseminada. Fraturas patológicas, da criança, luxações
e outras lesões do aparelho locomotor do adulto.
Doenças inflamatórias dos ossos e articulações.
Doenças degenerativas das articulações e estruturas
correlatas. Anormalidades congênitas. Trauma e
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doenças neuromusculares. Alterações da epífise e do
crescimento. Quadro clínico e radiológico.
MÉDICO UROLOGISTA
Descrição analítica: Realizar atendimento na área de
urologia, atuando nos serviços de saúde do município.
Realizar exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos e outras formas de
tratamento para as afecções e anomalia do sistema
urinário, empregando processos adequados e
instrumentação especifica. Participar do planejamento,
execução e avaliação dos pianos, programas e projetos
de Saúde Pública, enfocando os aspectos de sua
especialidade, para cooperar na promoção, proteção e
recuperação da saúde; executar outras tarefas
correlatas a função; aplicar seus conhecimentos
utilizando recursos da medicina preventiva e
terapêutica, para promover, proteger e recuperar a
saúde dos pacientes da comunidade; atestar, no setor
de sua atividade profissional, estados mórbidos e
outros, inclusive para justificação de faltas ao emprego;
conhecer e respeitar ética e legislação profissional na
sua especialidade e executar tarefas afins.
MONITOR
Descrição analítica: Atividades envolvendo a execução
de trabalhos relacionados com o atendimento de
crianças,
adolescentes
e/ou
idosos
em
estabelecimentos do município visando formação e a
acompanhamento de bons
hábitos, senso de
responsabilidade e execução de tarefas diversas. Incutir
nas crianças, adolescentes e/ou idosos hábitos de
higiene, de boas maneiras, de educação informal e de
saúde; despertar o senso de responsabilidade, guiandoos no cumprimento de seus deveres; atender as
crianças, adolescentes e/ou idosos nas suas atividades
extra-classe e quando em recreação; observar o
comportamento das crianças, adolescentes e/ou idosos
nas horas de alimentação; velar pela disciplina nos
diversos estabelecimentos do município; assistir à
entrada e saída das crianças, adolescentes e/ou idosos;
prover
os
ambientes
utilizados
do
material
indispensável às tarefas e/ou recreação; colaborar nos
trabalhos de assistência em casos de emergência,
como acidentes ou moléstias repentinas; comunicar à
autoridade competente os atos relacionados à quebra
de disciplina ou qualquer anormalidade verificada;
receber e transmitir recados; executar outras tarefas
semelhantes.
MONITOR DE ÔNIBUS ESCOLAR
Descrição analítica: Cuidar da segurança do aluno e
controlar o comportamento dos mesmos durante e
percurso realizado pelo transporte escolar; orientar os
alunos sobre regras e procedimentos, regimento
escolar, bem como da importância do cumprimento de
horários; ouvir reclamações; orientar entrada e saída do
Transporte Escolar, fiscalizando espaços e definindo
limites; fiscalizar e exigir a identificação dos alunos na
entrada do ônibus escolar; prestar esclarecimentos,
sempre que solicitado, de quaisquer problemas
relacionados à execução do transporte; contatar
regulamente o diretor ou responsável pela unidade
escolar, ou com o gestor do convênio do transporte,
mantendo-o informado de quaisquer fatos ou
anormalidades que porventura possam prejudicar o

bom andamento ou resultado final da prestação dos
serviços, sem prejuízo de outras atribuições que
venham a ser determinadas por seu superior imediato.
Executar tarefas correlatas que lhe forem determinadas
pelo seu superior.
MOTORISTA
Descrição analítica: Dirigir e conservar veículos leves.
Dirigir automóveis destinados ao transporte de
passageiros; recolher o veículo à garagem quando
concluído o serviço do dia; manter os veículos em
perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de
urgência; zelar pela conservação dos veículos que lhe
forem confiados; providenciar no abastecimento de
combustível, água e lubrificantes; comunicar ao seu
superior imediato qualquer anomalia no funcionamento
dos veículos; executar outras tarefas correlatas.
ODONTÓLOGO
Descrição analítica: Diagnosticar e tratar afecções da
boca, dentes e região maxilo-facial, utilizando
processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e
recuperar a saúde bucal e geral. Examinar os dentes e
a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta,
para verificar a presença de cáries e outras afecções;
identificar as afecções quanto à extensão e
profundidade, valendo-se de instrumentos especiais,
exames
laboratoriais
e/ou
radiológicos,
para
estabelecer o plano de tratamento; aplicar anestesia
trancular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos
anestésicos para dar conforto ao cliente e facilitar o
tratamento; extrair raízes e dentes, utilizando botições,
alavanca
e outros instrumentos especiais, para
prevenir infecções mais graves; restaurar cáries
dentárias, empregando instrumentos, aparelhos e
substâncias especiais, como amálgama, cimento,
porcelana, ouro e outros, para evitar o agravamento do
processo e restabelecer a forma e a função do dente;
fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas,
extraindo tártaro, para eliminar a instalação de focos de
infecção; substituir ou restaurar partes da coroa
dentária, colocando incrustações ou coroas protéticas,
para completar ou substituir o órgão dentário, facilitar a
mastigação e restabelecer a estética; tratar da afecções
da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou
protéticos, para promover a conservação dos dentes e
gengivas;
fazer
perícia
odontoadministrativa,
examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de
fornecer atestados para admissão de empregado a
serviços, concessão de licença, abono de faltas e
outros; fazer perícia odontolegal, examinando a
cavidade bucal e os dentes, para fornecer laudos,
responder a quesitos e dar outras informações, registrar
os dados coletados, lançando-os em fichas individuais,
para acompanhar a evolução do tratamento; aconselhar
aos clientes os cuidados de higiene, entrevistando-os,
para orientá-los na proteção dos dentes e gengivas;
realizar tratamentos especiais, servindo-se da prótese e
de outros meios, para recuperar perdas de tecidos
moles ou ósseos; prescrever ou administrar
medicamentos, determinando via oral ou parental, para
prevenir hemorragia pós-cirúrgica ou avulsão, ou tratar
de infecções da boca e dentes;diagnosticar a má
oclusão dos dentes, examinando-os por ocasião da
consulta ou tratamento, para encaminhar o caso ao
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especialista em ortodontia; fazer radiografias dentárias
simples ou oclusais, para estabelecer diagnóstico dos
dentes, maxilares e ossos da face.
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Descrição analítica: Executar serviços complexos de
escritório que envolvam interpretação de leis e normas
administrativas, especialmente para fundamentar
informações. Examinar processos relacionados a
assuntos gerais da administração municipal, que exijam
interpretação de textos legais, especialmente da
legislação básica do Município; executar e/ou verificar a
exatidão
de quaisquer documentos de receita e
despesa, folhas de pagamento, empenho, balancetes,
demonstrativo de caixa; operar com máquinas de
contabilidade em geral; organizar e orientar a
elaboração de fichários e arquivos de documentação e
de legislação; secretariar reuniões e comissões de
inquérito; integrar grupos operacionais e executar
outras tarefas correlatas.
OFICIAL DE PATRIMÔNIO
Descrição analítica: Operacionalizar o cadastro de bens
patrimoniais. Compete atuar como elemento de ligação
entre a Unidade (Secretarias) e o Departamento de
Patrimônio. Deverá cadastrar os bens móveis e imóveis,
controlar a movimentação, ou seja, registrar a
transferência física do bem dentro de uma mesma
Unidade, entre seus sublocais, de uma Unidade para
outra ou de uma instituição para outra. Receber os bens
móveis iniciando pela conferência física dos mesmos
pelo almoxarifado que remeterá a documentação hábil
ao Departamento de Patrimônio para que este proceda
o tombamento e imediato emplacamento. Expedir
Termo de Responsabilidade, Termo de Transferência,
Termo de Baixa de Bens, cuidar prazos, garantias dos
bens; solicitar a sua manutenção. Emitir relatórios dos
bens indicando a sua situação, estado de conservação
e também as baixas patrimoniais.
OPERADOR DE MÁQUINA LEVE
Descrição analítica: Operar tratores agrícolas e
máquinas e tratores de porte pequeno. Realizar com
zelo e perícia os trabalhos que lhe forem confiados;
abrir valetas e cortar taludes; prestar serviços de
reboque, realizar serviços agrícolas com tratores; dirigir
máquinas e equipamentos rodoviários leves; proceder
ao transporte de aterros; efetuar ligeiros reparos,
quando necessário; providenciar o abastecimento de
combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua
responsabilidade; zelar pela conservação e limpeza das
máquinas sob sua responsabilidade; comunicar ao seu
superior qualquer anomalia no funcionamento da
máquina; executar outras tarefas correlatas.
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA
Descrição analítica: Operar máquinas rodoviárias e
tratores pesados. Realizar com zelo e perícia os
trabalhos que lhe forem confiados; executar
terraplanagem, nivelamentos e abaulamentos; operar
com rolo compressor; dirigir máquinas e proceder ao
transporte de aterros; efetuar ligeiros reparos quando
necessários; providenciar o abastecimento de
combustível, água e lubrificante na máquina sob sua
responsabilidade; zelar pela conservação e limpeza das

máquinas sob sua responsabilidade; comunicar ao seu
superior qualquer anomalia no funcionamento da
máquina; executar outras tarefas correlatas.
OPERÁRIO
Descrição analítica: Carregar e descarregar veículos
em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias,
materiais de construção e, geral e outros; fazer
mudanças, proceder abertura de valas ; efetuar serviços
de capina em geral; varrer, levar e remover o lixo e
detritos das ruas e prédios municipais; proceder a
limpeza de oficinas, baias, cocheiras e depósitos de lixo
e detritos orgânicos, inclusive gabinetes sanitários
públicos ou em prédios municipais, cuidar dos
sanitários; recolher o lixo a domicílio, operando
caminhões de asseio público; auxiliar em tarefa de
construção, calçamento e pavimentação em geral;
preparar argamassa; auxiliar no recebimento, entrega,
pesagem e contagem de materiais; auxiliar em serviços
de abastecimento de veículos; cavar sepulturas e
auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e
fungicidas; auxiliar em serviços simples de jardinagem,
cuidar de árvores frutíferas; proceder a apreensão de
animai soltos nas vias públicas; quebrar e britar pedras;
executar outras tarefas correlatas.
PEDREIRO
Descrição analítica: Executar trabalhos de construção e
reconstrução de obras e edifícios públicos, na parte
referente a alvenaria. Efetuar a localização de
pequenas obras; fazer alicerces; levantar paredes de
alvenaria; fazer muros de arrimo; trabalhar com
instrumentos de nivelamento e prumo; construir bueiros,
fossas e pisos de cimento; fazer orifícios em pedras,
acimentadas e outros materiais; proceder e orientar a
preparação de argamassa para junções de tijolos ou
para reboco de paredes; preparar e aplicar caiações em
paredes; fazer blocos de cimento; mexer e colocar
concreto em formas e fazer artefatos de cimento;
assentar marcos de portas e janelas; colocar azulejos e
ladrilhos; armar andaimes; fazer reparos em obras de
alvenaria; instalar aparelhos sanitários; assentar e
recolocar tijolos, tacos, lambris e outros; trabalhar com
qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e outros
materiais de construção; operar com instrumentos de
controle de medidas; cortar pedras; orientar e fiscalizar
os serviços executados pelos ajudantes e auxiliares sob
sua direção; dobrar ferro para armações de
concretagem; executar outras tarefas correlatas.
PROCURADOR JURÍDICO
Descrição analítica: Representa em juízo ou fora dele a
Prefeitura, nas ações em que for autora, ré ou
interessada, acompanhado o andamento do processo,
prestando assistência jurídica, apresentando recursos
em qualquer instância, comparecendo a audiência em
outros atos, para defender direitos ou interesses.
Estuda a matéria jurídica e de outra natureza,
consultando códigos, leis, jurisprudências e outros
documentos, para adequar os fatos à legislação
aplicável; complementa ou apura as informações
levantadas, inquirindo o cliente, as testemunhas e
outras pessoas e tomando medidas, para obter os
elementos necessários à defesa ou acusação; prepara
a defesa ou acusação, arrolando e correlacionando os
fatos e aplicando o procedimento adequado, para
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apresentá-lo em juízo; acompanha o processo em todas
as suas fases, requerendo seu andamento através de
petições específicas, para garantir seu trâmite legal até
a decisão final do litígio; representa a parte de que é
mandatário em juízo, comparecendo às audiências e
tomando sua defesa para pleitear uma decisão
favorável; redige ou elabora documentos jurídicos;
pronunciamentos, minutas e informações sobre
questões de natureza administrativa; fiscal, civil,
comercial, trabalhista, penal ou outras aplicando a
legislação, forma e terminologia adequadas ao assunto
em questão, para utilizá-los na defesa do Município.
Pode orientar o Município com relação aos seus direitos
e obrigações legais. Pode prestar serviços de
consultoria jurídica.
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL ANOS
FINAIS (todos)
Descrição analítica: Orientar a aprendizagem do aluno;
participar no processo de planejamento das atividades
da escola; organizar as operações inerentes ao
processo de ensino-aprendizagem; contribuir para o
aprimoramento da qualidade do ensino. Planejar e
executar o trabalho docente; levantar e interpretar
dados relativos a realidade de sua classe; estabelecer
mecanismos de avaliação; constatar necessidades e
carências do aluno e propor o seu encaminhamento a
setores específicos de atendimento; cooperar com a
coordenação pedagógica e orientação educacional;
organizar registros de observações do aluno; participar
de atividades extra-classe; coordenar a área do estudo;
integrar órgãos complementares da escola; participar,
atuar e coordenar reuniões e conselhos de classe;
executar tarefas afins .
PSICÓLOGO
Descrição analítica: Proceder estudo e avaliação dos
mecanismos de comportamento humano, elaborando e
aplicando técnicas psicológicas, como testes para a
determinação de características afetivas, intelectuais,
sensoriais ou motoras e outros métodos de verificação,
para possibilitar a orientação seleção e treinamento no
campo profissional e o diagnóstico e terapia clínicos.
Proceder a formulação de hipóteses e a sua
comprovação experimental, observando a realidade e
efetivando experiências de laboratório e de outra
natureza, para obter elementos relevantes ao estudo
dos
processos
de
crescimento,
inteligência,
aprendizagem, personalidade e outros aspectos do
comportamento humano e animal; analisar a influência
dos fatores hereditários, ambientais e de outra espécie
que atuam sobre o indivíduo, entrevistando o paciente,
consultando sua ficha de atendimento, aplicando testes,
elaborando psicodiagnóstico e outros métodos de
verificação, para orientar-se no diagnóstico e tratamento
psicológico de certos distúrbios emocionais e de
personalidades; promover a correção de distúrbios
psíquicos, estudando características individuais e
aplicando técnicas adequadas, para restabelecer os
padrões normais de comportamento e relacionamento
humano; elaborar e aplicar testes, utilizando seu
conhecimento e prática dos métodos psicológicos, para
determinar o nível de inteligência, faculdades, aptidões,
traços de personalidade e outras características
pessoais, possíveis desajustamento ao meio social ou

de trabalho ou outros problemas de ordem psíquica e
recomendar a terapia adequada; participar na
elaboração de análises ocupacionais, observando as
condições de trabalho e as funções e tarefas típicas de
cada ocupação, para identificar as aptidões,
conhecimentos e traços de personalidade compatíveis
com as exigências da ocupação e estabelecer um
processo de seleção e orientação no campo
profissional;
efetuar
o
recrutamento,
seleção,
treinamento, acompanhamento e avaliação de
desempenho de pessoal e orientação profissional,
promovendo entrevista
e elaborando e aplicando
testes, provas e outras verificações, afim de fornecer
dados a serem utilizados nos serviços de emprego,
administração de pessoal e orientação individual; atuar
no campo educacional, estudando a importância da
motivação no ensino, novos métodos de ensino e
treinamento, a fim de contribuir para estabelecimento de
currículos escolares e técnicas de ensino adequados e
determinação de características especiais necessárias
ao professor; reunir informações a respeito de
pacientes, transcrevendo os dados psicopatológicos
obtidos em testes e exames, para fornecer a médicos
analistas e psiquiatras, subsídios indispensáveis ao
diagnóstico e tratamento das respectivas enfermidades;
diagnosticar a existência de possíveis problemas na
área da psicomotricidade, disfunções cerebrais
mínimas, disritmias, dislexias e outros distúrbios
psíquicos, aplicando e interpretando provas e outros
reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento ou
a forma de resolver as dificuldades momentâneas; pode
também atuar na área de propaganda, visando detectar
motivações e descobrir a melhor maneira de atendê-las;
executar outras tarefas correlatas.
PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL
Descrição analítica: Atividade de complexidade e
responsabilidade elevadas, compreendendo avaliação
psicológica/psicotécnica
de
recursos
humanos,
diagnósticos, elaboração de laudos e prognóstico de
condições de ajustamento e desempenho de
servidores. Psicologia do Trabalho: Comportamento
humano nas organizações. Cultura organizacional,
grupos de trabalho, liderança, poder, motivação e
comunicação nas organizações.
Condições e
organização do trabalho: trabalho prescrito, ambiente
físico, processos de trabalho e relações sócios
profissionais. Trabalho, subjetividade e saúde psíquica.
Qualidade de vida no trabalho. Saúde mental e
trabalho. Psicodinâmica do trabalho. Sua atividade será
pautada
na
realização
de
avaliação
psicológica/psicotécnica, visando a admissão e/ou
contratação de servidores que compõem o quadro
funcional; realização de treinamentos e capacitação de
equipe junto ao Departamento de Recursos Humanos,
intervindo na instituição como um todo, visando ampliar
e articular melhorias junto ao processo e organização
do trabalho, por intermédio de métodos e técnicas
psicológicas, com o objetivo de diagnosticar, elaborar
laudos e prognosticar as condições de ajustamento e
desempenho do colaborador/servidor ao cargo e/ou a
uma atividade profissional adequada, visando alcançar
eficácia organizacional e procurando atender as
necessidades comunitárias e sociais. Atuação do
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Psicólogo na interface saúde e trabalho; Psicopatologia
e efeitos na capacidade laborativa; ética nas relações
de trabalho e resolução de conflitos.
SERVENTE
Descrição analítica: Realizar atividades rotineiras,
envolvendo a execução de trabalhos auxiliares de
limpeza geral. Fazer trabalhos de limpeza nas diversas
dependências dos edifícios públicos; limpar pisos,
vidros, lustres, moveis, instalações sanitárias, etc.;
remover lixo e detritos; lavar e encerrar assoalhos; fazer
arrumações em locais de trabalho; proceder a remoção
e conservação de móveis, máquinas e materiais em
geral; preparar café e servi-lo; executar outras tarefas
correlatas.
SOLDADOR
Descrição analítica: Executar serviços de soldagem em
geral. Executar diferentes tipos de soldas em chapas,
peças de máquinas, lâminas de escarificação e peças
de veículos, chassis, carcaças de motores, radiadores e
rodas motrizes, esteiras, pinos, molas, etc.; executar
soldas comuns, elétricas e a oxigênio; manejar
maçaricos e outros instrumentos e soldagem; preparar
as superfícies a serem soldadas; cortar metais por
meio de chama doas aparelhos de solda; executar
reforços de solda de ferro, aço, ferro fundido e outros
metais; fazer solda elétrica e, caldeiras e tanques
metálicos; soldar pontas de eixo, pinos, engrenagens,
mancais,
etc.,
zelar
pela
conservação
dos
equipamentos e pela limpeza dos locais de trabalho;
executar tarefas afins.
TÉCNICO DE CADASTRO MULTIFINALITÁRIO
Descrição analítica: Compete
a manutenção e
atualização do Banco de Dados do Cadastro Imobiliário,
cadastro de Bairros e cadastro de Logradouros,
lançamento de habite-se, regularização e certidões;
atualização dos dados relacionados aos equipamentos
públicos, tais como, coleta de lixo, pavimentação,
iluminação ; atendimento ao contribuinte; proceder na
associação dos bancos de dados com a Planta
Genérica de Valores e Tabelas de Valores para efeito
de cobrança de taxas, possibilitando a Secretaria de
Finanças a emissão dos carnês de IPTU; dispor sobre a
questão do IPTU Progressivo e estudos para futura
revisão da Planta Genérica de Valores; atender à outras
Instituições que se utilizam de dados do Cadastro
Técnico Multifinalitário, tais como INSS, Receita
Federal, Varas Judiciais em todas as instâncias,
Organizações Policiais Civil, Militar e Federal, quando
for o caso; monitorar a implementação do Plano Diretor,
na esfera de sua atuação; alimentar o Sistema Único de
Informações Municipais; emitir laudos, declarações e
pareceres, pertinentes à sua área de atuação;
conhecimentos de AUTOCAD.
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Descrição analítica: Estudo, fiscalização, orientação e
superintendência das atividades fazendárias que
envolvem matéria financeira e econômica de natureza
complexa. Supervisionar os serviços fazendários do
Município, realizar estudos e pesquisas para o
estabelecimento de normas diretoras de contabilidade
do Município; planejar modelos e fórmulas para uso nos
serviços de contabilidade; orientar e superintender a
atividades relacionada com a escrituração e o controle

de quantos arrecadam rendas, realizem despesas,
administrem bens do Município; realizar estudos
financeiros e contábeis, emitir parecer sobre operações
de créditos; organizar planos de amortização de dívida
pública municipal; elaborar projetos sobre abertura de
créditos adicionais e alterações orçamentárias; realizar
a análise contábil e estatística dos elementos
integrantes dos balanços; organizar a proposta
orçamentária; supervisionar a prestação de contas de
fundos e auxílios recebidos pelo Município; assinar
balanços, balancetes; executar a escrituração analítica
dos atos ou fatos administrativos; escriturar contas
correntes diversas; organizar boletins de receita e
despesa; elaborar "slips" de caixa, escriturar
mecanicamente fichas, róis e empenhos; levantar
balancetes patrimoniais e financeiros; conferir
balancetes auxiliares
e "slips" de arrecadação;
examinar processos de prestação de contas; conferir
guias de juros de apólices da dívida pública; examinar
empenhos de despesa, verificando a classificação e a
existência de saldos nas dotações; executar outras
tarefas correlatas.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Descrição analítica: Desenvolver e/ou implementar,
bem como documentar e implantar sistemas de
informação de acordo com os padrões estabelecidos;
garantir a guarda, a recuperação, à segurança e a
confidencialidade das informações disponibilizadas
pelos sistemas de informações; analisar propostas e
solicitações dos órgãos usuários de hardware, software,
aplicativos e desenvolvimentos de sistemas para
viabilizá-las técnica-economicamente; definir estrutura
dos dados e programas de acordo com a necessidade
dos sistemas; analisar a performance, instalar e
detectar erros e alterar os softwares básicos utilizados
pela instalação. Instalar e operar equipamentos de
informática; orientar quanto à utilização adequada de
hardwares e softwares necessários a implementação na
instalação; implantar, avaliar o desempenho, monitorar
e manter a rede de teleprocessamento; elaborar
especificações técnicas de ferramentas de hardware e
software necessárias para solução de problemas.
Manter, controlar e reorganizar banco de dados; prestar
suporte e consultoria ao usuário final quanto à utilização
de recursos de informática colocados a sua disposição;
prestar suporte e acompanhar testes de implantação de
sistemas; efetuar processamento de cálculo de tributos
no sistema de informática, manter controle, orientando
aos usuários quanto à instalação de softwares ilegais e
remoção; quando necessário, efetuar outras atividades
correlatas com o cargo.
TELEFONISTA
Descrição analítica: Executar trabalhos relacionados
com operações em aparelhos e mesas de ligações
telefônicas. Executar outros serviços auxiliares
inerentes ao cargo.Operar com aparelhos e mesas de
ligação, efetuar as ligações pedidas receber e transmitir
mensagens zelar pela conservação e limpeza dos
aparelhos; fazer reparos em aparelhos telefônicos e
mesas de ligação; relacionar as ligações diárias
solicitas; executar outras tarefas correlatas.
TESOUREIRO
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Descrição analítica: Receber e guardar valores; efetuar
pagamentos; ser responsável pelos valores entregues à
sua guarda. Receber e pagar em moeda corrente;
entregar e receber valores; movimentar fundos; efetuar
nos prazos legais os recolhimentos devidos; conferir e
rubricar livros; receber e recolher importâncias nos
bancos, movimentar depósitos; informar e dar
pareceres;
encaminhar
processos
relativos
á
competência da Tesouraria; endossar cheques e
assinar conhecimentos e outros documentos relativos
ao movimento de valores; preencher, assinar e conferir
cheques bancários; efetuar pagamento do pessoal;
fornecer o suprimento para pagamentos externos;
confeccionar mapas ou boletins de caixa; integrar
grupos operacionais e executar outras tarefas
correlatas.
TOPÓGRAFO
Descrição analítica: Executar serviços de levantamento
topográfico e locação de obras, sob a supervisão de
engenheiros. Dirigir e executar levantamentos
topográficos e nivelamentos; calcular cadernetas;
executar desenhos de plantas de perfis; fazer
levantamentos cadastrais e estatísticos; locar obras de
construção civil; examinar e preparar aparelhos

topográficos; conduzir turmas de levantamento;
executar outras tarefas correlatas.
VIGIA
Descrição analítica: Realizar atividades rotineiras,
envolvendo a execução de trabalhos de supervisão,
relacionados com a conservação e a segurança dos
prédios. Fazer ronda de inspeção em intervalos fixados,
adotando providências tendentes a evitar roubos,
incêndio e danificações nos edifícios e materiais sob
sua guarda; fiscalizar a entrada e saída de pessoas e
veículos pelos portões ou portas de acesso ao local que
estiver sob sua responsabilidade; verificar as
autorizações para o ingresso nos referidos locais e
vedar a entrada as pessoas não autorizadas; verificar
se as portas e as janelas estão devidamente fechadas;
investigar qualquer condição anormal que tenha
observado; responder as chamadas telefônicas e anotar
recados; levar ao conhecimento das autoridades
competentes quaisquer irregularidades verificadas;
executar outras tarefas correlatas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E/OU REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
OBS.: Em todas as provas, quando da citação de legislação, devem ser consideradas as alterações da legislação
publicadas até a data do início das inscrições.
Para os cargos da TABELA A - ARQUITETO,
CONTADOR e ENGENHEIRO CIVIL
Somente para os
ENGENHEIRO CIVIL

cargos

de

ARQUITETO

e

MATEMÁTICA – Comum a ambos
Conteúdos:
1) Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais,
Irracionais,
Reais
propriedades,
operações,
representação geométrica. 2) Equações e inequações:
1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica. 3) Funções:
função polinomial do 1º grau, função polinomial do 2º
grau, função exponencial, função logarítmica, funções
trigonométricas. 4) Trigonometria: triângulo retângulo,
triângulos quaisquer, ciclo trigonométrico, relações
entre arcos, equações e inequações. 5) Sequências
numéricas: progressão aritmética e progressão
geométrica. 6) Matriz, determinante e sistemas lineares.
7) Análise Combinatória. 8) Probabilidade. 9)
Estatística. 10) Razão e proporção, regra de três,
porcentagem, taxas de acréscimo, descontos, taxa de
lucro ou margem sobre o preço de custo e sobre o
preço de venda. 11) Matemática Financeira: Juros
simples e compostos: cálculo dos juros, do principal, da
taxa, do prazo e do montante. taxas de juros, desconto
bancário simples: taxa de desconto, cálculo do valor do
desconto e cálculo do valor descontado (valor
presente). 12) Geometria Plana: ângulos, polígonos,
triângulos,
quadriláteros,
círculo,
circunferência,
polígonos
regulares
inscritos
e
circunscritos.
Propriedades, perímetro e área. 13) Geometria
Espacial: poliedros, prismas, pirâmide, cilindro, cone
esfera. Elementos, classificação, áreas e volume. 14)

Geometria Analítica: ponto, reta e circunferência. 15)
Cônicas: elipse, hipérbole, parábola. 16) Cálculo
diferencial e integral de funções de uma variável: limite,
derivada e integral. Cálculo e aplicações. 17) Raciocínio
lógico. 18) Aplicação dos conteúdos acima listados em
situações cotidianas.
INFORMÁTICA – Comum a ambos
Conteúdos:
1) Informática em Geral: conceitos. 2) Periféricos de um
Computador. 3) Hardware. 4) Software. 5) Utilização e
configurações básicas dos Sistemas Operacionais
Windows XP e Windows 7. 6) Instalação, configuração
e utilização: Word 2003 e versões posteriores, Excel
2003 e versões posteriores e PowerPoint 2003 e
versões posteriores. 7) Recursos Básicos e utilização
do Adobe Reader 8 e versões posteriores. 8)
Configuração e utilização de Impressoras. 9) Noções
básicas de Internet (Internet Explorer 8 e versões
posteriores, Google Chrome 21 e versões posteriores e
Mozilla Firefox 14 e versões posteriores). 10) Utilização
de Correio Eletrônico – Outlook e interface webmail. 11)
Noções de segurança para Internet.
Referências Bibliográficas:
- ADOBE READER. Ajuda do Adobe Reader (Ajuda
integrada e on-line).
- CERT.BR. Cartilha de Segurança para Internet.
Disponível em http://cartilha.cert.br/.
- GOOGLE CHROME. Ajuda do Google Chrome
(Ajuda integrada e on-line).
- MICROSOFT CORPORATION. Ajuda integrada e
on-line do: Windows XP, Windows 7, Internet
Explorer, Outlook, Excel, Word e Power Point.
- MOZILLA FIREFOX. Ajuda do Firefox (Ajuda
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integrada e on-line).
- Outros manuais, livros e apostilas relacionados aos
conteúdos.
LEGISLAÇÃO,
ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS

GERAIS

e

ARQUITETO
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 – Legislação e Conhecimentos
Específicos:
1) Normas técnicas - NBRs. 2) O que é Resistência dos
Materiais; Resistência dos materiais: o equilíbrio das
estruturas e as estruturas que não devem estar em
equilíbrio – os tipos de esforços nas estruturas –
tensões, coeficientes de segurança e tensões
admissíveis – Lei de Hooke – Módulo de Poisson –
quando as estruturas se apoiam, tipos de apoio –
estruturas isostáticas, hiperestáticas, e hipostáticas –
tipos de flexão – Momento estático, de inércia, módulo
resistente e raio de giração – flexão normal nas vigas
isostáticas – vigas Gerber - tensões normais em vigas
– a flexão oblíqua nas vigas - tensões tangenciais em
vigas – linhas elásticas – vigas hiperestáticas –
flambagem – estruturas não resistentes a tração –
validade do processo de superposição – a torção e os
eixos – cabos - treliças – arcos e vigas curvas – casos
estruturais – aspectos da estruturação – estruturas
heterogêneas quanto aos materiais. 3) - Definições e
aplicações da Paisagem Urbana. 4) A cidade como
arquitetura – Os desempenhos de apreensão da forma
dos espaços – análise de desempenho topoceptivo: na
percepção, na imagem mental e na representação
geométrica secundária – avaliação de desempenho
topoceptivo do espaço urbano. 5) Eficiência energética,
um breve histórico e suas variáveis climáticas, humanas
e arquitetônicas – a bioclimatologia – o uso racional da
energia, tabela de condutividades, unidades e conceitos
físicos. 6) A imagem do ambiente; A imagem da cidade
e seus elementos; A forma da cidade; Uma nova
escala. 7) Conceitos e História da Infraestrutura urbana;
Rede Viária; Rede de Drenagem pluvial; Rede de
abastecimento de água; Rede de Esgoto Sanitário;
Rede de Energia Elétrica; Rede de Gás Combustível;
Infraestrutura urbana de grande porte; Morfologia e
infraestrutura. 8) A Iluminação Eficiente das cidades:
um enfoque globalizador; História da Iluminação Pública
Artificial: Sua Evolução através do tempo; A Iluminação
Natural do recinto urbano; A Iluminação Artificial do
recinto urbano; Iluminação pública e a arborização
urbana; A iluminação do espaço urbano. 9) A
Importância e funções da vegetação; Outras funções da
arborização; Critérios para a escolha e localização da
vegetação urbana; Características morfológicas da
vegetação; Plantio e manutenção da vegetação. 10)
Conhecimentos gerais em AutoCAD até a versão 2010:
conceitos, referências, configurações e utilitários. 11)
Ética Profissional. 12) Legislação (as leis que constam

na bibliografia poderão ser usadas em sua totalidade,
exceto quando os artigos estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais – Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69)
- BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 e
alterações. Estabelece diretrizes gerais da política
urbana e dá outras providências.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- TRAMANDAI..Lei n° 0418, de 11 de novembro de
1980 e alterações. Código de Obras de Tramandaí.
- TRAMANDAI. Lei Municipal n° 19 de novembro de
1980 e alterações. Código de Posturas do
Município.
- Código de Ética Profissional.
- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS. NBR 12.722: Discriminação de serviços
para construção de edifícios.
- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS. NBR 7.198: Projeto e Execução de
Instalações Prediais de Água Quente.
- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS. NBR 12.693: Sistemas de proteção por
extintores de incêndio.
- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS. NBR 9.050: Acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiência a edificações, espaço,
mobiliário e equipamentos urbano.
- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS. NBR 13.531: Elaboração de projetos de
edificações - Atividades técnicas.
- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS. NBR 5.626: Instalação Predial de Água
Fria.
- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS. NBR 8.160: Sistemas Prediais de Esgoto
Sanitário - Projeto e Execução.
- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS. NBR 9.077: Saídas de emergência em
edifícios.
- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS. NBR 14.653: Avaliação de bens procedimentos gerais e imóveis urbanos.
- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS. NBR 6.118: Projeto e execução de
estruturas em concreto armado.
- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS. NBR 13.434-1: Sinalização de segurança
contra incêndio e pânico - Princípios de projeto.
- AUTOCAD. Ajuda do AutoCAD (Ajuda eletrônica
integrada ao Programa).
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- BALDAM, Roquemar; OLIVEIRA, Adriano de;
COSTA, Lorenço. AUTOCAD 2010 - Utilizando
Totalmente. Editora Érica.
- BOTELHO, M. H. C. Resistência dos Materiais para
Entender e Gostar. Nobel.
- CULLEN, G. Paisagem Urbana. Edições 70.
- LAMBERTS, R.; DUTRA, L.; PEREIRA, F. O. R.
Eficiência Energética na Arquitetura. PW Gráficos
e Editores Associados Ltda.
- LYNCH, K. A Imagem da Cidade. Martins Fontes
Editora.
- MASCARÓ, J. L.; YOSHINAGA, M. Infraestrutura
Urbana. Masquatro Editora.
- MASCARÓ, L. A Iluminação do Espaço Urbano.
Masquatro Editora.
- MASCARÓ, L.; MASCARÓ, J. L. Vegetação Urbana.
Mais Quatro Editora.
ENGENHEIRO CIVIL
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
- Conteúdo 2 – Legislação e Conhecimentos
Específicos:
1) Estruturas de madeira: propriedades; madeiras
para construção civil; dimensionamento de peças
tracionadas, comprimidas e fletidas; treliças. 2)
Estruturas de aço: propriedades; dimensionamento à
tração, compressão, flexão e a esforços combinados;
ligações; treliças. 3) Estruturas de concreto armado:
comportamento mecânico e reológico do concreto;
determinação da resistência característica do concreto;
aço para concreto armado; características mecânicas
do aço; estados limites; aderência; ancoragem e
emendas em barras de armação; dimensionamento de
seções retangulares e T aos esforços de (cisalhamento,
flexão e compressão); noções sobre dimensionamento
de lajes retangulares em concreto armado e prémoldadas e pilares. 4) Resistência dos materiais:
análise
de
tensões
e
deformações;
flexão;
cisalhamento; flambagem; elementos da mecânica
vetorial (momentos de inércia e centróides de áreas);
tensões principais; teoria da elasticidade. 5) Análise
estrutural: esforço normal, esforço cortante, torção e
momento fletor; apoio e vínculos; estruturas isostáticas,
hiperestáticas e hipoestáticas; deformações e
deslocamentos em estruturas linhas de influência,
efeitos térmicos. 6) Mecânica dos solos e fundações:
origem e formação; índices físicos; caracterização;
pressões e deformações; resistência ao cisalhamento;
compactação; hidráulica nos solos; compressibilidade;
adensamento; estimativa de recalques; prospecção
geotécnica; empuxo de terra e influência da água;
estruturas de arrimo; estabilidade de taludes, aterros
cortinas de contenção e barragens; tipos de fundações;
capacidade de carga de fundações; estabilidade das
fundações superficiais e profundas. 7) Drenagem
urbana e Hidrologia: ciclo hidrológico; inundações;
precipitação; microdrenagem; escoamento superficial;
obras de macrodrenagem; vazão máxima e hidrograma

de projeto; controle de inundações; séries históricas,
fundamentos de hidrologia estatística. 8) Saneamento:
aspectos epidemiológicos; tratamento de água:
características da água, balanço de massa, conceitos
de tratamento convencional (coagulação, floculação,
sedimentação, filtração, desinfecção, fluoração);
tratamento e lançamento de efluentes: conceitos
básicos de: saneamento e poluição das águas,
caracterização dos esgotos, níveis, processos e
sistemas de tratamento, princípios de sedimentação,
remoção de sólidos sedimentáveis, digestão anaeróbia,
remoção de umidade do lodo, fossas sépticas, lodos
ativados, aeração prolongada, filtros biológicos, lagoas
de estabilização, legislação ambiental e impacto do
lançamento de efluentes nos corpos receptores,
estudos e concepção de projeto; resíduos sólidos:
resíduos sólidos domésticos, de saúde e industriais:
conceitos, caracterização, aspectos ambientais e
epidemiológicos, geração, métodos de disposição final,
tratamento, compostagem e vermicompostagem. 9)
Projeto e execução de obras civis: topografia e
terraplenagem:
locação
de
obra,
sondagens,
instalações provisórias; canteiro de obras: proteção e
segurança, depósito e armazenamento de materiais,
equipamentos e ferramentas; fundações; escavações;
escoramentos; estruturas metálicas, de madeira e de
concreto; formas; armação; alvenaria simples e
estrutural;
estruturas
pré-fabricadas;
controle
tecnológico;
argamassas;
instalações
prediais;
alvenarias e revestimentos; esquadrias e vidros;
coberturas; pisos e pavimentação; impermeabilização;
segurança e higiene do trabalho; ensaios de
recebimento da obra; desenho técnico; pintura.10)
Mecânica dos fluidos e hidráulica: propriedades dos
fluidos; estática dos fluidos; equação de Bernoulli aplicações; escoamento em condutos forçados e
superfície livre. 11) Redes hidráulicas: Instalações
hidráulicas prediais; redes de distribuição de água e
esgoto. 12) Normas técnicas - NBRs. 13) Legislação
(as leis que constam na bibliografia poderão ser usadas
em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados). 14) Conhecimentos gerais em
AutoCAD até a versão 2010: conceitos, referências,
configurações e utilitários. 15) Ética Profissional.
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais – Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69).
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- TRAMANDAI..Lei n° 0418, de 11 de novembro de
1980 e alterações. Código de Obras de Tramandaí.
- TRAMANDAI. Lei Municipal n° 19 de novembro de
1980 e alterações. Código de Posturas do
Município.
- Código de Ética Profissional.
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- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS. NBR 5.626: Instalação Predial de Água
Fria.
- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS. NBR 6.118: Projeto e execução de
estruturas em concreto armado.
- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS. NBR 7.198: Projeto e Execução de
Instalações Prediais de Água Quente.
- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS. NBR 8.160: Sistemas Prediais de Esgoto
Sanitário - Projeto e Execução.
- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS. NBR 9.050: Acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiência a edificações, espaço,
mobiliário e equipamentos urbano.
- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS. NBR 9.077: Saídas de emergência em
edifícios.
- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS. NBR 10.844: Instalações prediais de
águas pluviais.
- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS. NBR 12.693: Sistemas de proteção por
extintores de incêndio.
- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS. NBR 12.722: Discriminação de serviços
para construção de edifícios.
- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS. NBR 13.434-1: Sinalização de segurança
contra incêndio e pânico - Princípios de projeto.
- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS. NBR 13.531: Elaboração de projetos de
edificações - Atividades técnicas.
- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS. NBR 14.653: Avaliação de bens procedimentos gerais e imóveis urbanos.
- AUTOCAD. Ajuda do AutoCAD (Ajuda eletrônica
integrada ao Programa).
- BAUER, L. A. F. (Coord.). Materiais de construção.
LTC.
- BALDAM, Roquemar; OLIVEIRA, Adriano de; COSTA,
Lorenço. AUTOCAD 2010 - Utilizando Totalmente.
Editora Érica.
- BIDONE, F. R .A.; POVINELLI, J. Conceitos básicos
de resíduos sólidos. EESC/USP (Escola de
Engenharia da USP).
- CAMPOS, M. H. C. B.; MARCHETTI, O. Concreto
Armado: eu te amo. - Volumes 1 e 2. Editora Blucher.
- CAPUTO, H.P. Mecânica dos solos e suas
aplicações. Livros Técnicos e Científicos. Vol. 1 e 2.
- CREDER, H. Instalações Elétricas. LTC.
- IMHOFF, K. K. R. Manual de tratamento de águas
residuárias. Edgard Blücher.
- LIMMER, C. Planejamento, Orçamentação e
Controle de Projetos e Obras. LTC.
- NETTO, J. M. A.; FERNADEZ Y F. M.; ARAÚJO, R.;
ITO, A. E. Manual de hidráulica. Edgard Blücher.
- NISKIER, J.; MACINTYRE. A. J. Instalações
Elétricas. LTC.
- PINTO. C. S. Curso Básico de Mecânica dos Solos.
Editora Oficina de Textos.

- RICHTER, C. A; NETTO, J. M. Tratamento de água.
Edgard Blücher.
- SPERLING. M. V. Introdução à qualidade das
águas e ao tratamento de esgotos. V1. Editora
UFMG.
- TIMOSHENKO, S. P.; GERE, J. M. Mecânica dos
sólidos. Livros Técnicos e Científicos.
- TUCCI, C. E. M. - Hidrologia: Ciência e Aplicação,
Porto Alegre. Editora da Universidade - ABRH –
EPUSP.
- TUCCI, C. E. M; PORTO, R. L.; BARROS, M. T.
Drenagem Urbana. Universidade, UFRGS. Coleção
ABRH de Recursos Hídricos 5.
- TUCCI, C. E. M. Hidrologia: Ciência e Aplicação,
Porto Alegre. Editora da Universidade - ABRH –
EPUSP.
- VELOSO, D. A.; LOPES, F. R. Fundações. Coppe.
- WALTER, P.; MICHELE P. Estruturas de aço
dimensionamento Prático. Livros Técnicos e
Científicos.
- YAZIGI, W. A técnica de edificar. PINI –
SINDUSCON/SP.
Somente para o cargo de CONTADOR
MATEMÁTICA
Conteúdos:
1) Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais,
Irracionais, Reais
– propriedades, operações,
representação geométrica. 2) Equações e inequações:
1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica. 3) Funções:
função polinomial do 1º grau, função polinomial do 2º
grau, função exponencial, função logarítmica, funções
trigonométricas. 4) Sequências numéricas: progressão
aritmética e progressão geométrica. 5) Matriz,
determinante e sistemas lineares. 6) Análise
Combinatória. 7) Probabilidade. 8) Estatística. 9) Razão
e proporção, regra de três, porcentagem, taxas de
acréscimo, descontos, taxa de lucro ou margem sobre o
preço de custo e sobre o preço de venda. 10)
Matemática Financeira: Conceito: principal e montante;
taxas de juros, fluxo de caixa, contagem de dias, anos
comercial e civil, regra do banqueiro. Juros simples e
compostos: cálculo dos juros, do principal, da taxa, do
prazo e do montante. Convenções linear e exponencial
para períodos não inteiros. Taxas: nominal e efetiva;
proporcionais entre si; equivalentes entre si em juros
simples e em juros compostos; taxa over. Desconto
Bancário Simples: taxa de desconto, cálculo do valor do
desconto e cálculo do valor descontado (valor
presente); taxa efetiva ou implícita em juros compostos
da operação de desconto bancário simples. Anuidades,
equivalência de capitais e de fluxos de caixa, sistemas
equivalentes de empréstimos, análise de investimentos,
correção monetária; utilização de tabelas para cálculos.
11) Raciocínio lógico. 12) Aplicação dos conteúdos
acima listados em situações cotidianas.
INFORMÁTICA
Conteúdos:
1) Informática em Geral: conceitos. 2) Periféricos de um
Computador. 3) Hardware. 4) Software. 5) Utilização e
configurações básicas dos Sistemas Operacionais

Página 4 de 81

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Windows XP e Windows 7. 6) Instalação, configuração
e utilização: Word 2003 e versões posteriores, Excel
2003 e versões posteriores e PowerPoint 2003 e
versões posteriores. 7) Recursos Básicos e utilização
do Adobe Reader 8 e versões posteriores. 8)
Configuração e utilização de Impressoras. 9) Noções
básicas de Internet (Internet Explorer 8 e versões
posteriores, Google Chrome 21 e versões posteriores e
Mozilla Firefox 14 e versões posteriores). 10) Utilização
de Correio Eletrônico – Outlook e interface webmail. 11)
Noções de segurança para Internet.
Referências Bibliográficas:
- ADOBE READER. Ajuda do Adobe Reader (Ajuda
integrada e on-line).
- CERT.BR. Cartilha de Segurança para Internet.
Disponível em http://cartilha.cert.br/.
- GOOGLE CHROME. Ajuda do Google Chrome
(Ajuda integrada e on-line).
- MICROSOFT CORPORATION. Ajuda integrada e
on-line do: Windows XP, Windows 7, Internet
Explorer, Outlook, Excel, Word e Power Point.
- MOZILLA FIREFOX. Ajuda do Firefox (Ajuda
integrada e on-line).
- Outros manuais, livros e apostilas relacionados aos
conteúdos.
LEGISLAÇÃO,
CONHECIMENTOS
GERAIS
e
ESPECÍFICOS
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 – Legislação e Conhecimentos
Específicos:
1) Contabilidade Geral: a) Conceito, princípios
contábeis. b) Contas: conceito, função, funcionamento,
teoria das contas, classificação das contas. c) Plano de
Contas:
conceito,
finalidades,
características,
planificação
contábil.
d)
Escrituração:
objeto,
classificação, disposições legais, livros de escrituração,
formalidades na escrituração contábil. e) Lançamento:
conceito, critérios para debitar e creditar, fórmulas de
lançamento, retificação de lançamentos, documentos
contábeis. f) Balancete de Verificação: conceitos, tipos
de balancetes, periodicidade. g) Apuração do Resultado
do Exercício: períodos contábeis, regimes de apuração
do resultado, lançamentos de ajustes. h) Avaliação de
Investimentos:
conceito,
critérios,
método
de
equivalência patrimonial. i) Correção Monetária:
conceito, obrigatoriedade, métodos, elementos a
corrigir, contabilização da conta resultado da correção
monetária. j) Demonstrações Contábeis: conceito,
periodicidade, obrigatoriedade, balanço patrimonial,
demonstração do resultado do exercício, demonstração
de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração de
mutações do patrimônio líquido, demonstração de
origens e aplicações de recursos. 2) Contabilidade
Pública: conceito, campo de aplicação, sistemas de
contabilização, regimes contábeis. a) Orçamento
Público: definição e princípios orçamentários, processo
de planejamento-orçamento - Plano Plurianual, Lei de

Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamentos Anuais e
execução orçamentária, ciclo orçamentário, créditos
adicionais. b) Demonstrações Contábeis: Balanço
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstrações
e Variações Patrimoniais. c) Patrimônio Público:
Conceito, aspecto quantitativo e qualitativo, variações
patrimoniais, Inventário. Repercussão da movimentação
da receita e despesas sobre o patrimônio. Avaliação e
inventário.
Insubsistências
e
superveniências
patrimoniais. d) Créditos Adicionais: Conceito,
classificação, requisitos para a abertura de créditos,
vigência. e) Regime de Adiantamento: Conceito,
características, finalidade, concessão e controle. f)
Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente:
Elementos constitutivos, formas de avaliação. Restos a
pagar. Dívida ativa. g) Plano de Contas e Sistemas. h)
Prestação de Contas e Accountability. i) Controle
Interno e Externo e as Contas Governamentais. 3)
Gestão Fiscal, Orçamentária e Financeira. 4)
Responsabilidade Fiscal. 5) Contabilidade Gerencial. 6)
Planejamento e Controle Governamentais. 7) Política e
Gestão Tributária Municipal Eficiente: Sistema Tributário
Municipal; Gestão Tributária. 8) Licitações e contratos.
9) Normas Brasileiras de Contabilidade. 10) Legislação
(as leis que constam na bibliografia poderão ser usadas
em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados). 11) Ética Profissional.
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5° a 11. Da
nacionalidade – Art. 12 e 13. Da Organização do
Estado - Art. 29 a 41. Da Organização dos Poderes Art. 59 a 83. Da Tributação e Orçamento, Da Ordem
Econômica e Financeira - Art. 145 a 183).
- BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e
alterações. Lei de Improbidade Administrativa.
- BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000 e alterações.
- BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações.
- BRASIL. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e
alterações. Institui, no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens
e serviços comuns, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Regula o acesso a informações.
- BRASIL. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e
alterações.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- TRAMANDAI. Lei n° 570, de 24 de dezembro de
1984 e alterações. Código Tributário Municipal.
- Código de Ética Profissional.
- ALBUQUERQUE, C. M.; FEIJÓ, P. H.; MEDEIROS,
M. B. Gestão de finanças públicas. Gestão Pública
Editora.
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- ANGÉLICO, J. Contabilidade Pública. Atlas.
- BRANCO, J. C. FLORES, P. C. A Organização do
Sistema de Controle Interno Municipal. CRC/RS.
- BRASIL. Ministério da Fazenda, Secretaria do
Tesouro Nacional. Manual Técnico de contabilidade
aplicada
ao
setor
público.
Brasília:
STN/Coordenação-Geral de contabilidade, 2012.
Volumes I e II.
- CÂMARA DOS DEPUTADOS. Legislação brasileira
sobre gestão de finanças públicas. Coordenação
Edições Câmara.
- CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE.
Normas brasileiras de contabilidade aplicada ao
setor público: NBCs T 16.1 a 16.11 disponíveis em
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/Default.aspx.
- CRUZ,
Flávio
da.
(Coordenador).
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal
Comentada:
Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. São
Paulo: Atlas.
- GUEDES, José Rildo de Medeiros. O que os
gestores municipais devem saber: política e gestão
tributária municipal eficiente. IBAM.
- IUDÍCIBUS, S.; MARTINS, E.; GELBCKE, E. R.;
SANTOS, A. Manual de Contabilidade Societária –
Atlas - FIPECAFI – FEA – USP/SP.
- JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo:
Dialética.
- KOHAMA, H. Balanços Públicos - Teoria e Prática.
Atlas.
- KOHAMA, H. Contabilidade Pública: teoria e prática.
Atlas.
- LIMA, D. V.; CASTRO, R. G. Contabilidade Pública
– Integrando União, Estados e Municípios. Atlas.
- MACHADO JÚNIOR, J. Teixeira. REIS, Heraldo da
Costa. A Lei 4320 comentada e a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Rio de Janeiro: Lúmen
Juris.
- MARION, J.C. Contabilidade Empresarial. Atlas.
- MATIAS-PEREIRA, J. Manual de Gestão Pública
Contemporânea. Atlas.
- Plano de Contas disponível no site: www.tce.rs.gov.br.
- REIS, H.C. Contabilidade e Gestão Governamental
– Estudos especiais. IBAM.
- REIS. Heraldo da Costa. O que os gestores
municipais devem saber: planejamento e controle
governamentais. IBAM
- RIBEIRO, O. M. Contabilidade Geral Fácil. Saraiva.
- RIO GRANDE DO SUL. Conselho Regional de
Contabilidade. Inventário nos Entes Públicos e
Temas Conexos. CRC/RS.
- RIO GRANDE DO SUL. Conselho Regional de
Contabilidade.
Princípios
Fundamentais
de
Contabilidade
e
Normas
Brasileiras
de
Contabilidade. CRC/RS.
- ROSSI, S. C. A Lei nº 4320 no contexto da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Nova Dimensão Jurídica.
- SILVA, L. M. Contabilidade Governamental - Um
Enfoque Administrativo. Atlas.

MÉDICO
NEUROLOGISTA,
MÉDICO
OFTALMOLOGISTA,
MÉDICO
OTORRINOLARINGOLOGISTA, MÉDICO PEDIATRA
PLANTONISTA, MÉDICO PSIQUIATRA, MÉDICO
TRAUMATOLOGISTA/ORTOPEDISTA,
MÉDICO
UROLOGISTA,
ODONTÓLOGO,
PROCURADOR
JURÍDICO,
PSICÓLOGO
e
PSICÓLOGO
ORGANIZACIONAL
PORTUGUÊS – Comum a todos
Conteúdos:
1) Compreensão e interpretação de textos: ideia central
e intenção comunicativa; estruturação e articulação do
texto; significado contextual de palavras e expressões;
pressuposições e inferências; nexos e outros recursos
coesivos; recursos de argumentação. 2) Ortografia. 3)
Acentuação gráfica. 4) Classes de palavras. 5)
Estrutura e formação de palavras. 6) Semântica. 7)
Colocação pronominal. 8) Flexão nominal e verbal. 9)
Emprego de tempos e modos verbais. 10) Vozes do
verbo. 11) Termos da oração. 12) Coordenação e
subordinação: emprego das conjunções, locuções
conjuntivas e dos pronomes relativos. 13) Concordância
nominal e verbal. 14) Regência nominal e verbal. 15)
Ocorrência de crase. 16) O uso dos porquês. 17)
Pontuação. 18) Figuras de linguagem. 19) Vícios de
linguagem.
INFORMÁTICA – Comum a todos
Conteúdos:
1) Informática em Geral: conceitos. 2) Periféricos de um
Computador. 3) Hardware. 4) Software. 5) Utilização e
configurações básicas dos Sistemas Operacionais
Windows XP e Windows 7. 6) Instalação, configuração
e utilização: Word 2003 e versões posteriores, Excel
2003 e versões posteriores e PowerPoint 2003 e
versões posteriores. 7) Recursos Básicos e utilização
do Adobe Reader 8 e versões posteriores. 8)
Configuração e utilização de Impressoras. 9) Noções
básicas de Internet (Internet Explorer 8 e versões
posteriores, Google Chrome 21 e versões posteriores e
Mozilla Firefox 14 e versões posteriores). 10) Utilização
de Correio Eletrônico – Outlook e interface webmail. 11)
Noções de segurança para Internet.
Referências Bibliográficas:
- ADOBE READER. Ajuda do Adobe Reader (Ajuda
integrada e on-line).
- CERT.BR. Cartilha de Segurança para Internet.
Disponível em http://cartilha.cert.br/.
- GOOGLE CHROME. Ajuda do Google Chrome
(Ajuda integrada e on-line).
- MICROSOFT CORPORATION. Ajuda integrada e
on-line do: Windows XP, Windows 7, Internet
Explorer, Outlook, Excel, Word e Power Point.
- MOZILLA FIREFOX. Ajuda do Firefox (Ajuda
integrada e on-line).
- Outros manuais, livros e apostilas relacionados aos
conteúdos.

Para os cargos da TABELA B – GESTOR PÚBLICO,
MÉDICO CARDIOLOGISTA, MÉDICO CLÍNICO
GERAL PLANTONISTA, MÉDICO ECOGRAFISTA,
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LEGISLAÇÃO,
ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS

GERAIS

e

GESTOR PÚBLICO
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 – Legislação e Conhecimentos
Específicos:
1) FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
Administração pública: conceito, atividades, princípios,
organização, estrutura, fins, funções e atribuições e
meios. A relação entre estado, governo e sociedade. A
relação entre governo e gestão pública. Diferenças
entre setor público e setor privado. História da
Administração Pública no Brasil. O processo
Administrativo na gestão pública: planejamento,
organização, direção e controle. Princípios da
Administração Pública. Campo de atuação da
Administração Pública. Tipos de Organizações
Públicas. Órgãos, funções e agentes públicos.
Programas, Planos e Projetos. 2) CONTABILIDADE
GERAL E PÚBLICA: a) Função da Contabilidade.
Campo de aplicação e Usuários da contabilidade.
Estática e dinâmica patrimonial. Equação patrimonial.
Conceito, origens e aplicações de recursos.
Procedimentos
contábeis.
Contas,
livros
de
escrituração, Relatórios. Demonstração do resultado do
exercício. Conta de receitas e despesas. Apuração do
resultado do exercício. b) Conceito e divisão da
Contabilidade Pública: campo de atuação, comparativo
com a contabilidade empresarial. Orçamento público:
conceito, princípios e técnica orçamentária. Estudo da
receita pública e da despesa pública: Lei nº 4.320/64. O
patrimônio público: estudo qualitativo e quantitativo.
Teoria de Contabilidade Pública. Prática de elaboração
de orçamento público. Plano de contas. Prática de
escrituração em contabilidade pública. Balanço . 3)
EMPREENDEDORISMO: Conceitos, Análise de risco.
Busca de informações. Qualidade, eficiência e eficácia.
Tópicos atuais em empreendedorismo no setor
público.4) INTRODUÇÃO A ECONOMIA: a) conceitos
básicos. b) Noções de Microeconomia: teoria elementar
do funcionamento do mercado. Estruturas de mercado.
c) Macroeconomia básica: medidas de atividade
econômica, teoria da determinação da renda e do
produto nacional. Introdução à teoria monetária e
inflação. d) Setor externo: balanços de pagamentos e
taxas de câmbio. Teorias de Desenvolvimento
econômico. 5) GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS:
Políticas Públicas. Metodologias para aplicação das
políticas Públicas. Empoderamento social. Governança
e Governabilidade. As políticas sociais no Brasil. 6)
FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO: a) Receita
Pública: conceito, classificação, receita orçamentária,
receita extra-orçamentária, estágios de receita,
restituição e anulação de receitas e dívida ativa. b)
Despesa pública: conceito, classificação econômica,
despesa extra-orçamentária, classificação econômica,

classificação funcional programática, codificação,
licitação, estágios, liquidação e pagamento. c)
Orçamento Público: conceito e evolução do orçamento
público, princípios e técnicas orçamentária, plano de
contas aplicado ao setor público, Prática de elaboração
de orçamento público, ciclo orçamentário: Elaboração,
Estudo e aprovação, Execução e Controle e avaliação,
Orçamento por programa e Orçamento por base zero.
PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual).
Noções de Orçamento Participativo. 7) DIREITO
ADMINISTRATIVO: Regime Jurídico-Administrativo.
Organização administrativa. Sistema Administrativo
Brasileiro.
Atividade
administrativa.
Atos
administrativos. Administração Pública. Controle da
Administração
Pública.
Administração
Pública
Brasileira.
Responsabilidade
da
administração.
Servidores. Agentes Públicos. Serviços Públicos.
Fundações Públicas. Responsabilidade do Estado. 8)
MARKETING NO SETOR PÚBLICO: a) Conceito de
Marketing e sua evolução: Princípios e etapas. b) A
óptica do Marketing na gestão. O Marketing mix. A
aplicação do Marketing nos diversos tipos de
organização. C) A teoria do Marketing público: A lógica
do mercado e a Administração Pública. O Marketing mix
público. Relações e diferenças do marketing público,
com o marketing político e o marketing social. As
estratégias de marketing a segmentação. 9) GESTÃO
DE SERVIÇOS PÚBLICOS: Novas estratégias de
gestão de serviços públicos. Serviço Público e serviço
de utilidade pública. Plano diretor. Gestão por
resultados no serviço público. Características do serviço
público. Tópicos especiais em serviços públicos. 10)
MATEMÁTICA FINANCEIRA: Bases matemáticas para
os procedimentos administrativos. Porcentagem. Regra
de três simples e composta. Juros simples e
compostos. Funções de 1° e 2° graus. Função
exponencial e logarítmica. Estudo de limites de função e
introdução a derivadas. 11) ESTATÍSTICA: Natureza da
observação estatística. Estruturação de tabelas. Séries
estatísticas. Representações gráficas. Medidas de
posição e de dispersão. Introdução ao cálculo de
probabilidades. Principais propriedades do cálculo de
probabilidades. Inferência estatística. Estimação
estatística. Regressão linear simples e múltipla. 12)
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITAÇÕES: a)
A Lei – Importância e Necessidades (Finalidades e
Importância) Objetivas, Finalidade e importância,
Obediência X transgressão. Hierarquia da Lei. Tipos de
Lei. A Lei de Licitações. Definição de licitação:
preliminares, critérios prévios, interesse público,
propostas, Porque licitar, Como comprar. A lei 8.666/93
e outras leis relacionadas as licitações. Tipos de
licitações previstos na Lei 8.666/93. Planejamento
(Deliberações do TCU, aquisição emergenciais).
Modalidade de Licitação (as cinco modalidades:
Concorrência, Tomada de Preço, Convite, Concurso e
Leilão. Como são realizadas as Dispensas de licitações,
Dispensabilidade e Inexigibilidade de licitação. Regime
de Execução Indireta. Procedimentos de Licitação:
Abertura do Processo administrativo, Autorização e
Recursos orçamentários, Documentos Juntados ao
Processo, Documentos previamente examinados.
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Julgamento e Encerramento da Licitação. b) O Pregão:
Objetivos, Introdução, Tipos de pregão. 13) GESTÃO
DE PESSOAS: a) As pessoas e as organizações:
Gestão de pessoas no setor público. b) Os processos
de
Gestão
de
pessoas:
Planejamento
e
desenvolvimento, abordagem estratégica da gestão de
pessoas.
c) Processo de agregar pessoas:
recrutamento e seleção, descrição dos cargos e
avaliação de desempenho. d) Processo de
recompensar pessoas: Política de remuneração,
programas de benefícios e incentivos. e) Processos de
desenvolver pessoas: Treinamento, desenvolvimento,
aprendizagem organizacional. f) Processos de manter
pessoas: higiene e segurança no trabalho, qualidade de
vida no trabalho. g) Processos de monitorar pessoas:
Banco de dados, Gestão por competências, Assuntos
emergentes da gestão de pessoas. Atendimento ao
cidadão. 14) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: a) O Planejamento
Estratégico: evolução do planejamento e
o
planejamento estratégico. b)Características e estrutura:
Identificando
oportunidades.
Ferramentas
do
Planejamento Estratégico. Planejamento Estratégico de
Cidades. Planejamento estratégico na gestão pública e
a participação da sociedade. Metodologias para
elaboração do planejamento estratégico na gestão
pública. Gestão inovadora. Controle Estratégico:
BalancedScorecard. 15) GESTÃO DE RECURSOS
MATERIAIS E PATRIMONIAIS: a) Patrimônio Público:
definições e normas. b) Introdução à administração de
materiais nas organizações públicas. c) Funções da
administração de material. d) O sistema de
administração de materiais e seus subsistemas de
normalização: O controle, a aquisição e o
armazenamento. e) As atribuições dos órgãos de
patrimônio. O Sistema de administração de material.
Dimensionamento da quantidade econômica de
compras 16) GESTÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO
DE RECURSOS: Conceito de projeto. Ciclo dos
projetos. Técnicas de elaboração de projetos.
Identificação
de
demandas.
Elaboração
e
encaminhamento
de
projetos.
Fontes
de
financiamentos: recursos a fundo perdidos, linhas de
crédito, financiamentos privados. Gerenciamento e
monitoração de projetos. Avaliação de projetos e
prestação de contas. 17) AUDITORIA CONTÁBIL E
FISCAL NO SETOR PÚBLICO: Controle interno e
externo: objetos de abrangência, estrutura, fiscalização
orçamentária, financeira e patrimonial pública. Auditoria
governamental. Planejamento de auditoria. Normas e
procedimentos de auditoria. 18)
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais – Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 75. Da
Tributação e Orçamento, Da Ordem Econômica e
Financeira - Art. 145 a 181).
- BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000 e alterações. Estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão

fiscal e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e
alterações. Lei de Improbidade Administrativa.
- BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações. Institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e
alterações. Institui, no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens
e serviços comuns, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Regula o acesso a informações.
TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
-CHIAVENATO,
Idalberto.
Administração
de
Recursos Humanos: fundamentos básicos. Atlas.
- MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito
administrativo. Ed. São Paulo: Malheiros.
- BARBOSA, Diego Duarte. Manual de Controle
Patrimonial nas Entidades Públicas. Brasília: Gestão
Pública.
- ALBUQUERQUE, Claudiano; MEDEIROS, Marcio;
FEIJÓ, Paulo H. Gestão de Finanças Públicas:
Fundamentos
e
Práticas
de
Planejamento,
Orçamento e Administração Financeira com
Responsabilidade Fiscal. Brasília: Gestão Pública.
TREFF, Lilian; BATTISTELLA, Linamara Rizzo,
Inovação em Gestão de Projetos na Administração
Pública. Rio de Janeiro, Brasport.
-NETO, A.A. Matemática financeira e suas
aplicações. São Paulo: Atlas.
-CHIAVENATO, Idalberto. Administração Geral e
Pública. Rio de Janeiro: Elsévier.
-PROCOPIUCK,
Mário.
Políticas
Públicas
e
Fundamentos da Administração Pública: Análise e
Avaliação, governança e redes de política. São Paulo:
Atlas.
-SANTOS, Clélio Saldanha. Introdução a Gestão
Pública. Saraiva.
-GONÇALVES, Eugênio Celso. Contabilidade geral.
São Paulo: Atlas.
-HENDRIKSEN, Eldon. S. Teoria da Contabilidade.
São Paulo: Atlas.
-SZUSTER, Natan et al. Contabilidade geral:
introdução à contabilidade societária. São Paulo:
Atlas.
-ANDRADE, Nilton de Aquino. Contabilidade Pública
na Gestão Municipal. São Paulo: Atlas.
-KOHAMA, Hélio. Contabilidade Pública: teoria e
prática. São Paulo: Atlas.
-PISCITELLI,
Roberto
Bocaccio.
Contabilidade
Pública: uma abordagem da administração financeira
pública. São Paulo: Atlas,
-BUARQUE,
Sérgio
C.
Construindo
o
desenvolvimento local sustentável: metodologia de
planejamento. Rio de Janeiro: Garamond.
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-DORNELAS,J.
C.
A.
Empreendedorismo,
transformando ideias em negócios. Rio de Janeiro:
Elsevier.
-DRUCKER, P. Inovação e espírito empreendedor
(entrepreneurship). São Paulo: Cengage Learving,
-CRESPO, Antônio Arnot. Estatística Fácil. São Paulo:
Saraiva.
-FONSECA, Jairo Simon da. Curso de Estatística. São
Paulo: Atlas.
-MORETTIN, L. G. Estatística Básica: Probabilidade e
inferência. São Paulo: Prentice Hall.
-DIAS, Reinaldo; MATOS, Fernando. Políticas
Públicas: Princípios, propósitos e processos. São
Paulo: Atlas.
-MATIAS-PEREIRA, Jose. Manual de Gestão Pública
Contemporânea. São Paulo: Atlas.
-PROCOPIUCK,
Mário.
Políticas
Públicas
e
Fundamentos da Administração Pública: Análise e
Avaliação, governança e redes de política. São Paulo:
Atlas.
-ANDRADE, Nilton de Aquino. Contabilidade Pública
na Gestão Municipal. São Paulo: Atlas.
-GIACOMONI, James. Orçamento Público. São Paulo:
Atlas.
-PISCITELLI, Roberto Bocaccio et al. Contabilidade
Pública: uma abordagem da administração
financeira pública. São Paulo: Atlas.
-MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. Niterói:
Impetus.
-Di
PIETRO,
Maria
Sylvia
Zanella.
Direito
Administrativo. São Paulo: Atlas
-MAZZA,
Alexandre.
Manual
de
Direito
Administrativo. São Paulo: Saraiva.
-DIAS, Sergio Roberto (Coord.). Gestão de marketing.
São Paulo: Saraiva.
-REZENDE, Denis Alcides. Planejamento estratégico
público ou privado: Guia para projetos em
organizações de governo ou de negócios. São
Paulo: Atlas.
-ARAGÃO, Alexandre Santos. Direito dos Serviços
Públicos. Rio de Janeiro: Forense.
-CORREA, Henrique L. Gestão de Serviços:
lucratividade por meio de operações e da satisfação
dos clientes. São Paulo: Atlas
-PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Usuários de
Serviços Públicos: usuários, Consumidores e os
Aspectos Econômicos. Porto Alegre: Saraiva.
- MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contratos
Administrativos. São Paulo: Malheiros.
-AMARAL, Antônio Carlos Cintra do. Licitação e
contrato administrativo: estudos, pareceres e
comentários. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum.
-BARROS, Wellington Pacheco. Licitações e
contratos administrativos. São Paulo: Atlas.
-BOHLANDER, George W. Administração de
Recursos Humanos. São Paulo: Cengage Learning.
-CHIAVENATO, Idalberto. Administração de recursos
humanos: fundamentos básicos. São Paulo: Atlas.
-GIL, Antonio Carlos. Gestão de Pessoas: Enfoque
nos Papéis Profissionais. São Paulo: Atlas.

-CHIAVENATO,

Idalberto (et al) Planejamento
Estratégico: Fundamentos e Aplicações. Rio de
Janeiro: Elsevier.
-ALMEIDA. Martinho I R. de. Manual de Planejamento
Estratégico. São Paulo: Atlas.
-REZENDE, Denis Alcides. Planejamento estratégico
público ou privado: guia para projetos em
organizações de governo ou de negócio. São Paulo:
Atlas.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito
Administrativo. São Paulo: Atlas.
-KUMMER, Mauro José. Patrimônio Público,
Materiais e Logística. Mato Grosso: Fundação
Universidade do Mato Grosso.
-MARTINS, Fernando Rodrigues, Controle do
patrimônio público. São Paulo: Revista dos Tribunais.
-MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Administração
de projetos: como transformar ideias em resultados.
São Paulo: Atlas.
-MENEZES, Luís César de Moura. Gestão de projetos.
São Paulo: Atlas.
-VALERIANO, Dalton L. Gerenciamento estratégico e
administração por projetos. São Paulo: Makron
Books.
-ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso
moderno e completo. São Paulo: Atlas.
-CRUZ, Flávio da. Auditoria Governamental. São
Paulo: Atlas.
-ROCHA, Arlindo Carvalho et al. Auditoria
Governamental: Uma Abordagem Metodológica da
Auditoria de Gestão. Curitiba: Juruá.
-IUDÍCIBUS, S. de. Análise de balanços. São Paulo:
Atlas.
-KOHAMA, Hélio. Contabilidade Pública: teoria e
prática. São Paulo: Atlas.
MÉDICO CARDIOLOGISTA
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 - Legislação e
Conhecimentos
Específicos:
Medicina
Geral:
1)
Doenças
do
Aparelho
Cardiovascular.2) Doenças do Aparelho Respiratório.
3) Pneumonias.4) Transfusões de sangue e derivados.
5)
Doenças
do
Tecido
Conjuntivo
e
Musculoesqueléticas. 6) Afecções Doenças do Aparelho
Digestivo. 7) Doenças Renais e do Trato Urinário. 8)
Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 9) Doenças
Hematológicas e Oncológicas
10) Doenças
Neurológicas. 11) Doenças Psiquiátricas. 12) Doenças
Infecciosas. 13) Doenças Dermatológicas. 14) Doenças
Oculares. 15) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta.
16) Ginecologia e Obstetrícia. 17) Doenças
Reumatológicas.
Legislação e Saúde Pública: 1) Conceitos de saúde
pública e saúde coletiva. 2) Conceitos dos princípios da
Reforma Sanitária. 3) Educação em saúde. 4) SUS e
política nacional de saúde. 5) Ações de atenção à
saúde da criança, escolar, adolescente, mulher,
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homem, idoso. 6) DST/AIDS, mental, tuberculose,
hanseníase. 7) Ações de Atenção à Vigilância em
Saúde: a) Vigilância Epidemiológica; b) Vigilância
Sanitária e Ambiental; c) Vigilância à Saúde do
Trabalhador. 8) Ética Profissional. 9) Legislação (as leis
que constam na bibliografia poderão ser usadas em sua
totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais – Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem
Social - Art. 193 a 204. Do Meio Ambiente – Art. 225.
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e
do Idoso – 226 a 230).
- BRASIL. Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011.
o
Regulamenta a Lei n 8.080, de 19 de setembro de
1990, para dispor sobre a organização do Sistema
Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e
dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e
alterações. Dispõe sobre as condições para a
promoção e recuperação da saúde e dá outras
providências.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- Código de Ética Profissional.
- BRASIL. Publicações do Ministério da Saúde http://www.saude.gov.br
- BRASIL. Publicações do Ministério da Saúde Departamento
de
Atenção
Básica
http://dab.saude.gov.br/
- BENNETT, J. C., M. D. e PLUM, F., M. D. Cecil
Tratado de Medicina Interna. Guanabara Koogan.
- DUNCAN, B. B.; SCHMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E.
Medicina Ambulatorial - Condutas clínicas em
atenção primária. Artes Médicas.
- DUNCAN, B; SCHIMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E.
Medicina ambulatorial: condutas de atenção
primária baseada em evidência. Artmed.
- FLETCHER, R.; FLETCHER, S. W.; WAGNER, E. H.
Epidemiologia clínica: elementos essenciais.
Artmed.
- GOULART, F.A.A. (org.). Os médicos e a saúde no
Brasil. Brasília: Conselho Federal de Medicina.
- HARRISON, F.; BRAUWALD et al. Medicina Interna.
Mc Graw Hill.
- LUNA. Medicina de Família – Saúde do Adulto e do
Idoso. Guanabara Koogan.
- MCPHEE, Stephen J. & PAPADAKIS, Maxine A.
Current Medicina - Diagnóstico e tratamento.
Artmed.
- PEREIRA, M. G. Epidemiologia: Teoria e Prática.
Guanabara Koogan.

- ROZENFELD, Suely (org.). Fundamentos da
vigilância sanitária. Fiocruz.
- SOARES, J. L. M. F.; PASQUALOTTO, A.C.; ROSA,
D. D.; LEITE, V. R. S. Métodos Diagnósticos Consulta rápida. Artmed.
- SOUZA, C. E. L. Medicina Interna: do Diagnóstico.
Artes Médicas.
- STEFANI, S.D., BARROS, E. e colaboradores.
Clínica Médica - Consulta rápida. Artmed.
Específicos:
1) Semiologia cardíaca (história e exame físico). 2)
Cardiopatia isquêmica (angina estável, instável e infarto
agudo do miocárdio). 3) Miocardiopatias. 4) Hipertensão
arterial sistêmica. 5) Insuficiência cardíaca. 6) Arritmias.
7) Cardiopatias congênitas. 8) Valvulopatias. 9) Fatores
de risco para a doença aterosclerótica. 10) Doenças do
pericárdio. 11) Endocardite infecciosa. 12) Hipertensão
pulmonar. 13) Tromboembolismo pulmonar. 14)
Doenças da aorta.
Referências Bibliográficas:
- BARRETO, A. C. P.; ALBANESE, F. M. Insuficiência
Cardíaca. Grande ABC Artes Gráficas.
- BORGES, E. S. Manual de Cardiologia –
Diagnóstico e Tratamento. SBC- Sociedade Brasileira
de Cardiologia.
- BRAUNWALD, E. Heart Disease a Textbook of
Cardiovascular Medicine. Saunders.
- CARNEIRO, F. O eletrocardiograma. Atheneu.
- FUSTER, V. Hurst`s the Heart. Mcgraw-Hill
- MARCONDES, M.; SUSTOVICH, D.; RAMOS, O.
Clínica Médica. Guanabara Koogan.
- TIMERMAN, A. Manual de Cardiologia - SOCESP.
Atheneu.
MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 - Legislação e Conhecimentos
Específicos:
Medicina
Geral:
1)
Doenças
do
Aparelho
Cardiovascular.2) Doenças do Aparelho Respiratório.
3) Pneumonias.4) Transfusões de sangue e derivados.
5)
Doenças
do
Tecido
Conjuntivo
e
Musculoesqueléticas. 6) Afecções Doenças do Aparelho
Digestivo. 7) Doenças Renais e do Trato Urinário. 8)
Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 9) Doenças
Hematológicas e Oncológicas
10) Doenças
Neurológicas. 11) Doenças Psiquiátricas. 12) Doenças
Infecciosas. 13) Doenças Dermatológicas. 14) Doenças
Oculares. 15) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta.
16) Ginecologia e Obstetrícia. 17) Doenças
Reumatológicas.
Legislação e Saúde Pública: 1) Conceitos de saúde
pública e saúde coletiva. 2) Conceitos dos princípios
da Reforma Sanitária. 3) Educação em saúde. 4)
SUS e política nacional de saúde. 5) Ações de
atenção à saúde da criança, escolar, adolescente,
mulher, homem, idoso. 6) DST/AIDS, mental,
tuberculose, hanseníase. 7) Ações de Atenção à
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Vigilância em Saúde: a) Vigilância Epidemiológica; b)
Vigilância Sanitária e Ambiental; c) Vigilância à Saúde
do Trabalhador. 8) Ética Profissional. 9) Legislação
(as leis que constam na bibliografia poderão ser
usadas em sua totalidade, exceto quando os artigos
estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais – Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem
Social - Art. 193 a 204. Do Meio Ambiente – Art. 225.
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e
do Idoso – 226 a 230).
- BRASIL. Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011.
o
Regulamenta a Lei n 8.080, de 19 de setembro de
1990, para dispor sobre a organização do Sistema
Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e
dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e
alterações. Dispõe sobre as condições para a
promoção e recuperação da saúde e dá outras
providências.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- Código de Ética Profissional.
- BRASIL. Publicações do Ministério da Saúde http://www.saude.gov.br
- BRASIL. Publicações do Ministério da Saúde Departamento
de
Atenção
Básica
http://dab.saude.gov.br/
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância
em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias:
guia de bolso.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção
à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e
Estratégicas. Política nacional de atenção integral
à saúde da mulher: princípios e diretrizes. Brasília,
DF: Ministério da Saúde, 2009.
- BEHRMAN, Richard E., KLIEGMAN, Robert M.,
JENSON, Hal B. et al.
Nelson textbook of
pediatrics. Rio de Janeiro: Elsevier.
- BENNETT, J. C., M. D. e PLUM, F., M. D. Cecil
Tratado de Medicina Interna. Guanabara Koogan.
- BEREK, Jonathan S. Berek & Novac tratado de
ginecologia. Rio de Janeiro: Guanabara.
- DUNCAN, B. B.; SCHMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E.
Medicina Ambulatorial - Condutas clínicas em
atenção primária. Artes Médicas.
- DUNCAN, B.; SCHIMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E.
Medicina ambulatorial: condutas de atenção
primária baseada em evidência. Artmed.
- FLETCHER, R.; FLETCHER, S. W.; WAGNER, E. H.
Epidemiologia clínica: elementos essenciais.
Artmed.

- FREITAS, Fernando Monteiro de, MENKE, Carlos
Henrique, RIVOIRE, Waldemar Augusto et al.
Rotinas em ginecologia. Porto Alegre: ARTMED.
- GOULART, F.A.A. (org.). Os médicos e a saúde no
Brasil. Brasília: Conselho Federal de Medicina.
- HARRISON, F.; BRAUWALD et al. Medicina Interna.
Mc Graw Hill.
- LOPEZ, Fábio Ancona, CAMPOS Júnior, Dioclécio.
Tratado de pediatria. Barueri: Manole.
- LUNA. Medicina de Família – Saúde do Adulto e do
Idoso. Guanabara Koogan.
- MCPHEE, Stephen J. & PAPADAKIS, Maxine A.
Current Medicina - Diagnóstico e tratamento.
Artmed.
- PEREIRA, M. G. Epidemiologia: Teoria e Prática.
Guanabara Koogan.
- ROZENFELD, Suely (org.). Fundamentos da
vigilância sanitária. Fiocruz.
- SOARES, J. L. M. F.; PASQUALOTTO, A. C.; ROSA,
D. D.; LEITE, V. R. S. Métodos Diagnósticos Consulta rápida. Artmed.
- SOUZA, C. E. L. Medicina Interna: do Diagnóstico.
Artes Médicas.
- STEFANI, S.D., BARROS, E. e colaboradores.
Clínica Médica - Consulta rápida. Artmed.
MÉDICO ECOGRAFISTA
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 - Legislação e Conhecimentos
Específicos:
Medicina
Geral:
1)
Doenças
do
Aparelho
Cardiovascular.2) Doenças do Aparelho Respiratório.
3) Pneumonias.4) Transfusões de sangue e derivados.
5)
Doenças
do
Tecido
Conjuntivo
e
Musculoesqueléticas. 6) Afecções Doenças do Aparelho
Digestivo. 7) Doenças Renais e do Trato Urinário. 8)
Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 9) Doenças
Hematológicas e Oncológicas
10) Doenças
Neurológicas. 11) Doenças Psiquiátricas. 12) Doenças
Infecciosas. 13) Doenças Dermatológicas. 14) Doenças
Oculares. 15) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta.
16) Ginecologia e Obstetrícia. 17) Doenças
Reumatológicas.
Legislação e Saúde Pública: 1) Conceitos de saúde
pública e saúde coletiva. 2) Conceitos dos princípios da
Reforma Sanitária. 3) Educação em saúde. 4) SUS e
política nacional de saúde. 5) Ações de atenção à
saúde da criança, escolar, adolescente, mulher,
homem, idoso. 6) DST/AIDS, mental, tuberculose,
hanseníase. 7) Ações de Atenção à Vigilância em
Saúde: a) Vigilância Epidemiológica; b) Vigilância
Sanitária e Ambiental; c) Vigilância à Saúde do
Trabalhador. 8) Ética Profissional. 9) Legislação (as leis
que constam na bibliografia poderão ser usadas em sua
totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
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Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais – Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem
Social - Art. 193 a 204. Do Meio Ambiente – Art. 225.
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e
do Idoso – 226 a 230).
BRASIL. Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011.
o
Regulamenta a Lei n 8.080, de 19 de setembro de
1990, para dispor sobre a organização do Sistema
Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e
dá outras providências.
BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e
alterações. Dispõe sobre as condições para a
promoção e recuperação da saúde e dá outras
providências.
TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
Código de Ética Profissional.

- BRASIL. Publicações do Ministério da Saúde http://www.saude.gov.br
- BRASIL. Publicações do Ministério da Saúde Departamento
de
Atenção
Básica
http://dab.saude.gov.br/
- BENNETT, J. C., M. D. e PLUM, F., M. D. Cecil
Tratado de Medicina Interna. Guanabara Koogan.
- DUNCAN, B. B.; SCHMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E.
Medicina Ambulatorial - Condutas clínicas em
atenção primária. Artes Médicas.
- DUNCAN, B; SCHIMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E.
Medicina ambulatorial: condutas de atenção
primária baseada em evidência. Artmed.
- FLETCHER, R.; FLETCHER, S. W.; WAGNER, E. H.
Epidemiologia clínica: elementos essenciais.
Artmed.
- GOULART, F.A.A. (org.). Os médicos e a saúde no
Brasil. Brasília: Conselho Federal de Medicina.
- HARRISON, F.; BRAUWALD et al. Medicina Interna.
Mc Graw Hill.
- LUNA. Medicina de Família – Saúde do Adulto e do
Idoso. Guanabara Koogan.
- MCPHEE, Stephen J. & PAPADAKIS, Maxine A.
Current Medicina - Diagnóstico e tratamento.
Artmed.
- PEREIRA, M. G. Epidemiologia: Teoria e Prática.
Guanabara Koogan.
- ROZENFELD, Suely (org.). Fundamentos da
vigilância sanitária. Fiocruz.
- SOARES, J. L. M. F.; PASQUALOTTO, A.C.; ROSA,
D. D.; LEITE, V. R. S. Métodos Diagnósticos Consulta rápida. Artmed.
- SOUZA, C. E. L. Medicina Interna: do Diagnóstico.
Artes Médicas.
- STEFANI, S.D., BARROS, E. e colaboradores.
Clínica Médica - Consulta rápida. Artmed.
Específicos:
1)
Ultrassonografia
abdominal

(Desenvolvimento normal e condições patológicas):
Fígado, vesícula e vias biliares, baço, pâncreas, lojas
adrenais, rins, ureteres e bexiga urinária, próstata e
vesículas seminais, cavidade peritoneal e retroperitônio,
apêndice cecal, vísceras ocas. 2) Ultrassonografia
Obstétrica (Desenvolvimento normal e patologias) do
Primeiro, segundo e terceiro trimestres. Abortamento,
malformações fetais. 3) Ultrassonografia pélvica e
transvaginal (Desenvolvimento normal e condições
patológicas):Útero,ovários e anexos,fundo de saco de
Douglas. 4) Ultrassonografia de pequenas partes
(Desenvolvimento normal e condições patológicas):
Mama, tireoide e paratireoides, região cervical , bolsa
escrotal/testículos , parede abdominal.
Referências Bibliográficas:
- CERRI, G. G.; ROCHA, D. C. da. Ultrassonografia
Abdominal. Sarvier.
- RUMACK, C. M.; WILSON, S.; CHARBOUNEAU, J.
W. Diagnostic Ultrasound. Mosby Inc.
- RIZZATTO, L. S. G. Ultrasound of Superficial
Structures.
MÉDICO NEUROLOGISTA
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 - Legislação e Conhecimentos
Específicos:
Medicina
Geral:
1)
Doenças
do
Aparelho
Cardiovascular.2) Doenças do Aparelho Respiratório.
3) Pneumonias.4) Transfusões de sangue e derivados.
5)
Doenças
do
Tecido
Conjuntivo
e
Musculoesqueléticas. 6) Afecções Doenças do Aparelho
Digestivo. 7) Doenças Renais e do Trato Urinário. 8)
Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 9) Doenças
Hematológicas e Oncológicas
10) Doenças
Neurológicas. 11) Doenças Psiquiátricas. 12) Doenças
Infecciosas. 13) Doenças Dermatológicas. 14) Doenças
Oculares. 15) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta.
16) Ginecologia e Obstetrícia. 17) Doenças
Reumatológicas.
Legislação e Saúde Pública: 1) Conceitos de saúde
pública e saúde coletiva. 2) Conceitos dos princípios da
Reforma Sanitária. 3) Educação em saúde. 4) SUS e
política nacional de saúde. 5) Ações de atenção à
saúde da criança, escolar, adolescente, mulher,
homem, idoso. 6) DST/AIDS, mental, tuberculose,
hanseníase. 7) Ações de Atenção à Vigilância em
Saúde: a) Vigilância Epidemiológica; b) Vigilância
Sanitária e Ambiental; c) Vigilância à Saúde do
Trabalhador. 8) Ética Profissional. 9) Legislação (as leis
que constam na bibliografia poderão ser usadas em sua
totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais – Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
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- BRASIL. Publicações do Ministério da Saúde http://www.saude.gov.br
- BRASIL. Publicações do Ministério da Saúde Departamento
de
Atenção
Básica
http://dab.saude.gov.br/

neoplasias do SN. traumas sobre o SN. doenças
vasculares do SN. infecções do SN. epilepsia e estados
convulsivos. doenças do desenvolvimento neuropsicomotor. doenças do sistema extrapiramidal.
doenças
degenerativas
do
SN.
doenças
desmielinizantes do SN. doenças heredo-familiares do
SN. neuropatias periféricas. doenças neuromusculares.
manifestações neurológicas das doenças sistêmicas
Referências Bibliográficas:
- AMINOFF, M.J; GREENBERG, D.A.; SIMON, R.P.
Clinical Neurology. Stamford, Prentice Hall
International.
- DEVINSKY, O. FELDMANN, E. WEINREB, H.J..
WILTERDINK, J.L. Resident’s Neurology Book.
Philadelphia, F.A. Davis Company.
- GREENBERG, M.S., Manual de Neurocirurgia;
Artmed (tradução de: Handbook of Neurosurgery).
- HOPKINS, A. Clinical Neurology – A Modern
Approach. Oxford University Press.
- LINDSAY, K.W.; BONE, I. Neurology and
Neurosurgery Illustrated. Churchill Livingstone.
- MARSDEN, C.D.;FOWLER, T.J. Clinical Neurology.
Arnold.
- WESTMORELAND, B.F.; BENARROCH, E.E.;
DAUBE, J.R.; REGAN, T.J.; SANDOK, B.A. Medical
Neurosciences. Little Brown.

- BENNETT, J. C., M. D. e PLUM, F., M. D. Cecil
Tratado de Medicina Interna. Guanabara Koogan.
- DUNCAN, B. B.; SCHMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E.
Medicina Ambulatorial - Condutas clínicas em
atenção primária. Artes Médicas.
- DUNCAN, B; SCHIMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E.
Medicina ambulatorial: condutas de atenção
primária baseada em evidência. Artmed.
- FLETCHER, R.; FLETCHER, S. W.; WAGNER, E. H.
Epidemiologia clínica: elementos essenciais.
Artmed.
- GOULART, F.A.A. (org.). Os médicos e a saúde no
Brasil. Brasília: Conselho Federal de Medicina.
- HARRISON, F.; BRAUWALD et al. Medicina Interna.
Mc Graw Hill.
- LUNA. Medicina de Família – Saúde do Adulto e do
Idoso. Guanabara Koogan.
- MCPHEE, Stephen J. & PAPADAKIS, Maxine A.
Current Medicina - Diagnóstico e tratamento.
Artmed.
- PEREIRA, M. G. Epidemiologia: Teoria e Prática.
Guanabara Koogan.
- ROZENFELD, Suely (org.). Fundamentos da
vigilância sanitária. Fiocruz.
- SOARES, J. L. M. F.; PASQUALOTTO, A.C.; ROSA,
D. D.; LEITE, V. R. S. Métodos Diagnósticos Consulta rápida. Artmed.
- SOUZA, C. E. L. Medicina Interna: do Diagnóstico.
Artes Médicas.
- STEFANI, S.D., BARROS, E. e colaboradores.
Clínica Médica - Consulta rápida. Artmed.
Específicos: 1)Diagnóstico Neurológico: Sindrômico,
topográfico e etiológico. 2)Principais Síndromes
Neurológicas.
3)Exames
Complementares
em
Neurologia/Neurocirurgia.
4)Principais
Doenças
Neurológicas: Malformações congênitas do SN.

MÉDICO OFTALMOLOGISTA
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 - Legislação e Conhecimentos
Específicos:
Medicina
Geral:
1)
Doenças
do
Aparelho
Cardiovascular.2) Doenças do Aparelho Respiratório.
3) Pneumonias.4) Transfusões de sangue e derivados.
5)
Doenças
do
Tecido
Conjuntivo
e
Musculoesqueléticas. 6) Afecções Doenças do Aparelho
Digestivo. 7) Doenças Renais e do Trato Urinário. 8)
Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 9) Doenças
Hematológicas e Oncológicas
10) Doenças
Neurológicas. 11) Doenças Psiquiátricas. 12) Doenças
Infecciosas. 13) Doenças Dermatológicas. 14) Doenças
Oculares. 15) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta.
16) Ginecologia e Obstetrícia. 17) Doenças
Reumatológicas.
Legislação e Saúde Pública: 1) Conceitos de saúde
pública e saúde coletiva. 2) Conceitos dos princípios da
Reforma Sanitária. 3) Educação em saúde. 4) SUS e
política nacional de saúde. 5) Ações de atenção à
saúde da criança, escolar, adolescente, mulher,
homem, idoso. 6) DST/AIDS, mental, tuberculose,
hanseníase. 7) Ações de Atenção à Vigilância em
Saúde: a) Vigilância Epidemiológica; b) Vigilância
Sanitária e Ambiental; c) Vigilância à Saúde do
Trabalhador. 8) Ética Profissional. 9) Legislação (as leis
que constam na bibliografia poderão ser usadas em sua
totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
Referências Bibliográficas:

-

-

-

-

Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem
Social - Art. 193 a 204. Do Meio Ambiente – Art. 225.
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e
do Idoso – 226 a 230).
BRASIL. Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011.
o
Regulamenta a Lei n 8.080, de 19 de setembro de
1990, para dispor sobre a organização do Sistema
Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e
dá outras providências.
BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e
alterações. Dispõe sobre as condições para a
promoção e recuperação da saúde e dá outras
providências.
TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
Código de Ética Profissional.
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- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais – Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem
Social - Art. 193 a 204. Do Meio Ambiente – Art. 225.
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e
do Idoso – 226 a 230).
- BRASIL. Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011.
o
Regulamenta a Lei n 8.080, de 19 de setembro de
1990, para dispor sobre a organização do Sistema
Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e
dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e
alterações. Dispõe sobre as condições para a
promoção e recuperação da saúde e dá outras
providências.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- Código de Ética Profissional.
- BRASIL. Publicações do Ministério da Saúde http://www.saude.gov.br
- BRASIL. Publicações do Ministério da Saúde Departamento
de
Atenção
Básica
http://dab.saude.gov.br/
- BENNETT, J. C., M. D. e PLUM, F., M. D. Cecil
Tratado de Medicina Interna. Guanabara Koogan.
- DUNCAN, B. B.; SCHMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E.
Medicina Ambulatorial - Condutas clínicas em
atenção primária. Artes Médicas.
- DUNCAN, B; SCHIMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E.
Medicina ambulatorial: condutas de atenção
primária baseada em evidência. Artmed.
- FLETCHER, R.; FLETCHER, S. W.; WAGNER, E. H.
Epidemiologia clínica: elementos essenciais.
Artmed.
- GOULART, F.A.A. (org.). Os médicos e a saúde no
Brasil. Brasília: Conselho Federal de Medicina.
- HARRISON, F.; BRAUWALD et al. Medicina Interna.
Mc Graw Hill.
- LUNA. Medicina de Família – Saúde do Adulto e do
Idoso. Guanabara Koogan.
- MCPHEE, Stephen J. & PAPADAKIS, Maxine A.
Current Medicina - Diagnóstico e tratamento.
Artmed.
- PEREIRA, M. G. Epidemiologia: Teoria e Prática.
Guanabara Koogan.
- ROZENFELD, Suely (org.). Fundamentos da
vigilância sanitária. Fiocruz.
- SOARES, J. L. M. F.; PASQUALOTTO, A.C.; ROSA,
D. D.; LEITE, V. R. S. Métodos Diagnósticos Consulta rápida. Artmed.
- SOUZA, C. E. L. Medicina Interna: do Diagnóstico.
Artes Médicas.
- STEFANI, S.D., BARROS, E. e colaboradores.
Clínica Médica - Consulta rápida. Artmed.

- Específicos: 1)Hipertensão artéria e olho. 2)
Doenças sistêmicas o olho. 3) Diabete melito e olho.
4) Uveítes. 5) Catarata. 6) Glaucoma. 7)
Conjuntivites. 8) Estrabismo. 9) Ambliopia. 10)
Tumores oculares. 11) Toxoplasmose ocular . 12)
Prevenção da cegueira . 13)Oftalmologia infantil.
- Referências Bibliográficas:
- ESTEVES, J. F., TELICHEWSKY, N., KWITKO, S.,
Rotinas em oftalmologia. Artes Médicas
- KANSKI, J. J., Clinical Opthalmology. Copyrighted
Material.
- KANSKI, J. J. Oftalmologia Clínica: uma abordagem
sistemática. Rio Méd.
- VAUGHAN, D. ASBURY, T. Oftalmologia Geral. Ed.
Atheneu.
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 - Legislação e Conhecimentos
Específicos:
Medicina
Geral:
1)
Doenças
do
Aparelho
Cardiovascular.2) Doenças do Aparelho Respiratório.
3) Pneumonias.4) Transfusões de sangue e derivados.
5)
Doenças
do
Tecido
Conjuntivo
e
Musculoesqueléticas. 6) Afecções Doenças do Aparelho
Digestivo. 7) Doenças Renais e do Trato Urinário. 8)
Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 9) Doenças
Hematológicas e Oncológicas
10) Doenças
Neurológicas. 11) Doenças Psiquiátricas. 12) Doenças
Infecciosas. 13) Doenças Dermatológicas. 14) Doenças
Oculares. 15) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta.
16) Ginecologia e Obstetrícia. 17) Doenças
Reumatológicas.
Legislação e Saúde Pública: 1) Conceitos de saúde
pública e saúde coletiva. 2) Conceitos dos princípios da
Reforma Sanitária. 3) Educação em saúde. 4) SUS e
política nacional de saúde. 5) Ações de atenção à
saúde da criança, escolar, adolescente, mulher,
homem, idoso. 6) DST/AIDS, mental, tuberculose,
hanseníase. 7) Ações de Atenção à Vigilância em
Saúde: a) Vigilância Epidemiológica; b) Vigilância
Sanitária e Ambiental; c) Vigilância à Saúde do
Trabalhador. 8) Ética Profissional. 9) Legislação (as leis
que constam na bibliografia poderão ser usadas em sua
totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais – Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem
Social - Art. 193 a 204. Do Meio Ambiente – Art. 225.
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e
do Idoso – 226 a 230).
- BRASIL. Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011.
o
Regulamenta a Lei n 8.080, de 19 de setembro de
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1990, para dispor sobre a organização do Sistema
Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e
dá outras providências.
BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e
alterações. Dispõe sobre as condições para a
promoção e recuperação da saúde e dá outras
providências.
TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
Código de Ética Profissional.

- BRASIL. Publicações do Ministério da Saúde http://www.saude.gov.br
- BRASIL. Publicações do Ministério da Saúde Departamento
de
Atenção
Básica
http://dab.saude.gov.br/
- BENNETT, J. C., M. D. e PLUM, F., M. D. Cecil
Tratado de Medicina Interna. Guanabara Koogan.
- DUNCAN, B. B.; SCHMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E.
Medicina Ambulatorial - Condutas clínicas em
atenção primária. Artes Médicas.
- DUNCAN, B; SCHIMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E.
Medicina ambulatorial: condutas de atenção
primária baseada em evidência. Artmed.
- FLETCHER, R.; FLETCHER, S. W.; WAGNER, E. H.
Epidemiologia clínica: elementos essenciais.
Artmed.
- GOULART, F.A.A. (org.). Os médicos e a saúde no
Brasil. Brasília: Conselho Federal de Medicina.
- HARRISON, F.; BRAUWALD et al. Medicina Interna.
Mc Graw Hill.
- LUNA. Medicina de Família – Saúde do Adulto e do
Idoso. Guanabara Koogan.
- MCPHEE, Stephen J. & PAPADAKIS, Maxine A.
Current Medicina - Diagnóstico e tratamento.
Artmed.
- PEREIRA, M. G. Epidemiologia: Teoria e Prática.
Guanabara Koogan.
- ROZENFELD, Suely (org.). Fundamentos da
vigilância sanitária. Fiocruz.
- SOARES, J. L. M. F.; PASQUALOTTO, A.C.; ROSA,
D. D.; LEITE, V. R. S. Métodos Diagnósticos Consulta rápida. Artmed.
- SOUZA, C. E. L. Medicina Interna: do Diagnóstico.
Artes Médicas.
- STEFANI, S.D., BARROS, E. e colaboradores.
Clínica Médica - Consulta rápida. Artmed.
Específicos: 1) Anatomia, fisiologia e avaliação da
orelha, vias auditivas e equilíbrio. 2) Patologias de
orelha externa, média e interna. 3) Neoplasias malignas
de orelha externa, média e interna. 4) Anatomia e
avaliação do VII e VIII pares cranianos. 5) Patologias do
VII e VIII pares cranianos craniano. 6) Anatomia,
fisiologia e avaliação do nariz e seios da face. 7)
Patologias benignas do nariz e seios da face. 8)
Neoplasias malignas do nariz e seios da face. 9)
Anatomia, fisiologia e avaliação da cavidade oral,
faringe, laringe e anel de Waldayer. 10) Patologias

benignas de cavidade oral, faringe, laringe e anel de
Waldayer. 11) Neoplasias malignas de cavidade oral,
faringe, laringe e anel de Waldayer. 12) Traqueostomia.
Referências Bibliográficas:
- CAMPOS, COSTA. Tratado de Otorrinolaringologia
- Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. Roca.
- COSTA, Cruz & Oliveira. Otorrinolaringologia:
princípios e práticas. Artes Médicas.
- CRUZ & COSTA. Otologia Clínica e Cirúrgica.
Revinter.
- HUNGRIA.
Otorrinolaringologia.
Guanabara
Koogan.
- PAPARELLA, Schmrick. Otolaryngology.
MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 - Legislação e Conhecimentos
Específicos:
Medicina
Geral:
1)
Doenças
do
Aparelho
Cardiovascular.2) Doenças do Aparelho Respiratório.
3) Pneumonias.4) Transfusões de sangue e derivados.
5)
Doenças
do
Tecido
Conjuntivo
e
Musculoesqueléticas. 6) Afecções Doenças do Aparelho
Digestivo. 7) Doenças Renais e do Trato Urinário. 8)
Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 9) Doenças
Hematológicas e Oncológicas
10) Doenças
Neurológicas. 11) Doenças Psiquiátricas. 12) Doenças
Infecciosas. 13) Doenças Dermatológicas. 14) Doenças
Oculares. 15) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta.
16) Ginecologia e Obstetrícia. 17) Doenças
Reumatológicas.
Legislação e Saúde Pública: 1) Conceitos de saúde
pública e saúde coletiva. 2) Conceitos dos princípios da
Reforma Sanitária. 3) Educação em saúde. 4) SUS e
política nacional de saúde. 5) Ações de atenção à
saúde da criança, escolar, adolescente, mulher,
homem, idoso. 6) DST/AIDS, mental, tuberculose,
hanseníase. 7) Ações de Atenção à Vigilância em
Saúde: a) Vigilância Epidemiológica; b) Vigilância
Sanitária e Ambiental; c) Vigilância à Saúde do
Trabalhador. 8) Ética Profissional. 9) Legislação (as leis
que constam na bibliografia poderão ser usadas em sua
totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais – Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem
Social - Art. 193 a 204. Do Meio Ambiente – Art. 225.
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e
do Idoso – 226 a 230).
- BRASIL. Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011.
o
Regulamenta a Lei n 8.080, de 19 de setembro de
1990, para dispor sobre a organização do Sistema
Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a
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assistência à saúde e a articulação interfederativa, e
dá outras providências.
BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e
alterações. Dispõe sobre as condições para a
promoção e recuperação da saúde e dá outras
providências.
TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
Código de Ética Profissional.

- BRASIL. Publicações do Ministério da Saúde http://www.saude.gov.br
- BRASIL. Publicações do Ministério da Saúde Departamento
de
Atenção
Básica
http://dab.saude.gov.br/
- BENNETT, J. C., M. D. e PLUM, F., M. D. Cecil
Tratado de Medicina Interna. Guanabara Koogan.
- DUNCAN, B. B.; SCHMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E.
Medicina Ambulatorial - Condutas clínicas em
atenção primária. Artes Médicas.
- DUNCAN, B; SCHIMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E.
Medicina ambulatorial: condutas de atenção
primária baseada em evidência. Artmed.
- FLETCHER, R.; FLETCHER, S. W.; WAGNER, E. H.
Epidemiologia clínica: elementos essenciais.
Artmed.
- GOULART, F.A.A. (org.). Os médicos e a saúde no
Brasil. Brasília: Conselho Federal de Medicina.
- HARRISON, F.; BRAUWALD et al. Medicina Interna.
Mc Graw Hill.
- LUNA. Medicina de Família – Saúde do Adulto e do
Idoso. Guanabara Koogan.
- MCPHEE, Stephen J. & PAPADAKIS, Maxine A.
Current Medicina - Diagnóstico e tratamento.
Artmed.
- PEREIRA, M. G. Epidemiologia: Teoria e Prática.
Guanabara Koogan.
- ROZENFELD, Suely (org.). Fundamentos da
vigilância sanitária. Fiocruz.
- SOARES, J. L. M. F.; PASQUALOTTO, A.C.; ROSA,
D. D.; LEITE, V. R. S. Métodos Diagnósticos Consulta rápida. Artmed.
- SOUZA, C. E. L. Medicina Interna: do Diagnóstico.
Artes Médicas.
- STEFANI, S.D., BARROS, E. e colaboradores.
Clínica Médica - Consulta rápida. Artmed.
Específicos: 1) Assistência ao recém-nascido de baixo
peso. 2) Distúrbios metabólicos do recém-nascido. 3)
Distúrbios respiratórios do recém-nascido. 4) Icterícia
neonatal. 5) Infecções neonatais. 6) Lesões ao
nascimento: asfixia neonatal, hemorragia intracraniana,
luxações e fraturas. 7) Triagem neonatal: erros inatos
do metabolismo. 8)Aleitamento materno. 9) Avaliação
do crescimento e do desenvolvimento normais. 10)
Imunizações. 11) Nutrição do lactente, da criança e do
adolescente. 12 )Prevenção de trauma. 13) Anemias.
14) Asma brônquica. 15) Constipação. 16) Convulsão.
17) Desidratação e terapia de reidratação oral. 18)
diabete melito. 19) Diarreias. 20) Distúrbios

nutricionais. 21) Doenças infectocontagiosas. 22)
Enurese
noturna.
23)
Fibrose
cística.
24)
Glomerulonefrite difusa aguda. 25) Hepatites. 26)
Hiperatividade. 27) Infecção urinária. 28) Infecções de
vias aéreas superiores e inferiores. 29) Infecções do
sistema nervoso central. 30) Insuficiência cardíaca. 31)
Leucemia linfocítica aguda. 32) Parasitoses. 33)
Problemas
dermatológicos
mais
comuns.
34)
Problemas ortopédicos mais comuns. 35) Raquitismo.
36) Refluxo gastroesofágico. 37) Sepse. 38) Sibilância
do lactente (“lactente chiador”). 39) SIDA / infecção pelo
HIV. 40) Síndrome da criança maltratada. 41) Síndrome
da morte súbita da
criança. 42) Síndrome
nefrótica/nefrítica. 43) Manejo inicial de: Aspiração de
corpo estranho, intoxicações agudas, queimaduras e
afogamento. 44) Ressuscitação cardiorrespiratória:
Suporte básico. 45) Transplantes em pediatria:
princípios básicos e doação de órgãos.
Referências Bibliográficas:
- AVERY, Gordon B.; FLETCHER, Mary Ann; MHAIRI,
Macdonald G. Neonatologia: fisiopatologia e
tratamento do recém nascido. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan.
- DUNCAN, BRUCE. SCHIMIDT, MARIA INÊS.
GIUGLIANI, Elsa. Medicina ambulatorial: condutas
de atenção primária baseada em evidência. Artmed.
- LOPES, FA, Campos Jr. D. Tratado de Pediatria.
Sociedade Brasileira de Pediatria – Editora Manole.
- MARCONDES E, VAZ FAC, RAMOS JLA, OKAY Y.
Pediatria Básica. São Paulo: Editora Sarvier.
- NELSON, Waldo E. et. al. Tratado de Pediatria. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2v.
- PITREZ, JOSÉ LUIZ BOHRER. PITREZ, MÁRCIO
CONDESSA e Colaboradores. Pediatria Consulta
Rápida. Artmed
MÉDICO PSIQUIATRA
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 - Legislação e Conhecimentos
Específicos:
Legislação e Saúde Pública: 1) Conceitos de saúde
pública e saúde coletiva. 2) Conceitos dos princípios da
Reforma Sanitária. 3) Educação em saúde. 4) SUS e
política nacional de saúde. 5) Ações de atenção à
saúde da criança, escolar, adolescente, mulher,
homem, idoso. 6) DST/AIDS, mental, tuberculose,
hanseníase. 7) Ações de Atenção à Vigilância em
Saúde: a) Vigilância Epidemiológica; b) Vigilância
Sanitária e Ambiental; c) Vigilância à Saúde do
Trabalhador. 8) Ética Profissional. 9) Legislação (as leis
que constam na bibliografia poderão ser usadas em sua
totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
Específicos: 1) Medicamentos: Informações Básicas.
2) Efeitos Colaterais e seu Manejo. 3) Tratamentos
Farmacológicos:
Algoritmos.
4)
Fundamentos
Psicanalíticos: Teoria e Psicopatologia. 5) Delirium,
Demência, Transtorno Amnéstico. 6) Transtornos
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Relacionados a Substâncias. 7) Esquizofrenia. 8)
Outros Transtornos Psicóticos. 9) Transtornos de
Humor. 10) Transtornos de Ansiedade. 11) Transtornos
Alimentares. 12) Transtorno de Déficit de Atenção. 13)
Transtornos
de
Personalidade
e
Transtornos
Somatoformes. 14) Legislação (as leis que constam na
bibliografia poderão ser usadas em sua totalidade,
exceto quando os artigos estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais – Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem
Social - Art. 193 a 204. Do Meio Ambiente – Art. 225.
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e
do Idoso – 226 a 230).
- BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e
alterações - Dispõe sobre as condições para a
promoção e recuperação da saúde e dá outras
providências.
- BRASIL. Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011.
o
Regulamenta a Lei n 8.080, de 19 de setembro de
1990, para dispor sobre a organização do Sistema
Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e
dá outras providências.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- Código de Ética Profissional.
- BRASIL. Publicações do Ministério da Saúde http://www.saude.gov.br
- BRASIL. Publicações do Ministério da Saúde Departamento
de
Atenção
Básica
http://dab.saude.gov.br/
- DUNCAN, B. B.; SCHMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E.
Medicina Ambulatorial - Condutas clínicas em
atenção primária. Artes Médicas.
- DUNCAN, B.; SCHIMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E.
Medicina Ambulatorial: condutas de atenção
primária baseada em evidência. Artmed
- FLETCHER, R.; FLETCHER, S. W.; WAGNER, E. H.
Epidemiologia Clínica: elementos essenciais.
Artmed.
- MCPHEE, Stephen J. & PAPADAKIS, Maxine A.
Current Medicina - Diagnóstico e tratamento.
Artmed.
Específicos:
- BRASIL. Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001 Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas
portadoras de transtornos mentais e redireciona o
modelo assistencial em saúde mental.
- RIO GRANDE DO SUL. Lei nº 9.716, de 07 de
agosto de 1992 e alterações - Dispõe sobre a reforma
psiquiátrica no Rio Grande do Sul e dá outras
providências.

- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION.
Diretrizes para o Tratamento de Transtornos
Mentais - Compêndio 2006. Artmed.
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
(DSM - 5). Artmed.
- BOTEGA, N. J. Prática Psiquiátrica no Hospital
Geral. Artmed.
- CORDIOLI, A. V. Psicoterapias: Abordagens
Atuais. Terceira edição. Artmed.
- CORDIOLI, ARISTIDES VOLPATO. Psicofármacos.
Artmed.
- CIDX – Classificação de Transtornos Mentais e de
Comportamento. Coordenação Organização Mundial
da Saúde. Artmed.

- DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e
semiologia dos transtornos mentais. Artmed.
- DSM-IV TR - Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais. Artmed.
- KAPLAN, HAROLD I. SADOCK, BENJAMIN J.
Compêndio de Psiquiatra. Artmed.
- QUEVEDO, J.; SCHIMITT, R.; KAPCZINKI.
Emergências Psiquiátricas. Artmed.
- SADOCK, B. J.; SADOCK, V. A. Manual

Conciso de Psiquiatria Clínica. Artmed.
- TENG, Chei-Tung - Psicofarmacologia aplicada:
manejo prático dos transtornos mentais. Atheneu.
- ZIMERMAN, DAVID. Fundamentos Psicanalíticos.
Artmed.
MÉDICO TRAUMATOLOGISTA/ORTOPEDISTA
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 - Legislação e Conhecimentos
Específicos:
Medicina
Geral:
1)
Doenças
do
Aparelho
Cardiovascular.2) Doenças do Aparelho Respiratório.
3) Pneumonias.4) Transfusões de sangue e derivados.
5)
Doenças
do
Tecido
Conjuntivo
e
Musculoesqueléticas. 6) Afecções Doenças do Aparelho
Digestivo. 7) Doenças Renais e do Trato Urinário. 8)
Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 9) Doenças
Hematológicas e Oncológicas
10) Doenças
Neurológicas. 11) Doenças Psiquiátricas. 12) Doenças
Infecciosas. 13) Doenças Dermatológicas. 14) Doenças
Oculares. 15) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta.
16) Ginecologia e Obstetrícia. 17) Doenças
Reumatológicas.
Legislação e Saúde Pública: 1) Conceitos de saúde
pública e saúde coletiva. 2) Conceitos dos princípios da
Reforma Sanitária. 3) Educação em saúde. 4) SUS e
política nacional de saúde. 5) Ações de atenção à
saúde da criança, escolar, adolescente, mulher,
homem, idoso. 6) DST/AIDS, mental, tuberculose,
hanseníase. 7) Ações de Atenção à Vigilância em
Saúde: a) Vigilância Epidemiológica; b) Vigilância
Sanitária e Ambiental; c) Vigilância à Saúde do
Trabalhador. 8) Ética Profissional. 9) Legislação (as leis
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que constam na bibliografia poderão ser usadas em sua
totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais – Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem
Social - Art. 193 a 204. Do Meio Ambiente – Art. 225.
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e
do Idoso – 226 a 230).
- BRASIL. Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011.
o
Regulamenta a Lei n 8.080, de 19 de setembro de
1990, para dispor sobre a organização do Sistema
Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e
dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e
alterações. Dispõe sobre as condições para a
promoção e recuperação da saúde e dá outras
providências.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- Código de Ética Profissional.
- BRASIL. Publicações do Ministério da Saúde http://www.saude.gov.br
- BRASIL. Publicações do Ministério da Saúde Departamento
de
Atenção
Básica
http://dab.saude.gov.br/
- BENNETT, J. C., M. D. e PLUM, F., M. D. Cecil
Tratado de Medicina Interna. Guanabara Koogan.
- DUNCAN, B. B.; SCHMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E.
Medicina Ambulatorial - Condutas clínicas em
atenção primária. Artes Médicas.
- DUNCAN, B; SCHIMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E.
Medicina ambulatorial: condutas de atenção
primária baseada em evidência. Artmed.
- FLETCHER, R.; FLETCHER, S. W.; WAGNER, E. H.
Epidemiologia clínica: elementos essenciais.
Artmed.
- GOULART, F.A.A. (org.). Os médicos e a saúde no
Brasil. Brasília: Conselho Federal de Medicina.
- HARRISON, F.; BRAUWALD et al. Medicina Interna.
Mc Graw Hill.
- LUNA. Medicina de Família – Saúde do Adulto e do
Idoso. Guanabara Koogan.
- MCPHEE, Stephen J. & PAPADAKIS, Maxine A.
Current Medicina - Diagnóstico e tratamento.
Artmed.
- PEREIRA, M. G. Epidemiologia: Teoria e Prática.
Guanabara Koogan.
- ROZENFELD, Suely (org.). Fundamentos da
vigilância sanitária. Fiocruz.
- SOARES, J. L. M. F.; PASQUALOTTO, A.C.; ROSA,
D. D.; LEITE, V. R. S. Métodos Diagnósticos Consulta rápida. Artmed.

- SOUZA, C. E. L. Medicina Interna: do Diagnóstico.
Artes Médicas.
- STEFANI, S.D., BARROS, E. e colaboradores.
Clínica Médica - Consulta rápida. Artmed.
Específicos: 1) Ciência Básica em Ortopedia e
Traumatologia. 2) Semiologia Ortopédica. 3) Ortopedia
Adulto. 4) Ortopedia Infantil. 5) Trauma.
Referências Bibliográficas:
- BARROS FILHO, TEP & Lech. O Exame Físico em
Ortopedia. Sarvier.
- CANALE, ST. Campbell´s Operative Orthopaedics.
Mosby.
- COHEN, M. Tratado de Ortopedia. Roca.
- COHEN, M.; LOURENÇO P.R.B. Vias de Acesso em
Ortopedia e Traumatologia. Elsevier.
- HERBERT, S E COL - Ortopedia e Traumatologia:
Princípios e Prática. Artmed.
- MORISSY, R.T. & WEINSTEIN, S.L. Lowell and
Winter’s Pediatric Orthopaedics. Lippincott.
- NETTER, Frank H. Netter - Atlas de Anatomia
Humana. Medicina Nacionais.
- PARDINI, A. Traumatismos da Mão. Medsi.
- ROCKWOOD, C. A. E COL. Frature. Lipincott.
- RUEDI, T.P., BUCKLEY, R.E., MORAN, C.G.
Princípios AO do Tratamento de Fraturas. Artmed.
- TACHDJIAN,
M.O.
Pediatric
Orthopaedics.
Saunders.
MÉDICO UROLOGISTA
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 - Legislação e Conhecimentos
Específicos:
Medicina
Geral:
1)
Doenças
do
Aparelho
Cardiovascular.2) Doenças do Aparelho Respiratório.
3) Pneumonias.4) Transfusões de sangue e derivados.
5)
Doenças
do
Tecido
Conjuntivo
e
Musculoesqueléticas. 6) Afecções Doenças do Aparelho
Digestivo. 7) Doenças Renais e do Trato Urinário. 8)
Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 9) Doenças
Hematológicas e Oncológicas
10) Doenças
Neurológicas. 11) Doenças Psiquiátricas. 12) Doenças
Infecciosas. 13) Doenças Dermatológicas. 14) Doenças
Oculares. 15) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta.
16) Ginecologia e Obstetrícia. 17) Doenças
Reumatológicas.
Legislação e Saúde Pública: 1) Conceitos de saúde
pública e saúde coletiva. 2) Conceitos dos princípios da
Reforma Sanitária. 3) Educação em saúde. 4) SUS e
política nacional de saúde. 5) Ações de atenção à
saúde da criança, escolar, adolescente, mulher,
homem, idoso. 6) DST/AIDS, mental, tuberculose,
hanseníase. 7) Ações de Atenção à Vigilância em
Saúde: a) Vigilância Epidemiológica; b) Vigilância
Sanitária e Ambiental; c) Vigilância à Saúde do
Trabalhador. 8) Ética Profissional. 9) Legislação (as leis
que constam na bibliografia poderão ser usadas em sua
totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
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Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais – Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem
Social - Art. 193 a 204. Do Meio Ambiente – Art. 225.
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e
do Idoso – 226 a 230).
- BRASIL. Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011.
o
Regulamenta a Lei n 8.080, de 19 de setembro de
1990, para dispor sobre a organização do Sistema
Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e
dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e
alterações. Dispõe sobre as condições para a
promoção e recuperação da saúde e dá outras
providências.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- Código de Ética Profissional.
- BRASIL. Publicações do Ministério da Saúde http://www.saude.gov.br
- BRASIL. Publicações do Ministério da Saúde Departamento
de
Atenção
Básica
http://dab.saude.gov.br/
- BENNETT, J. C., M. D. e PLUM, F., M. D. Cecil
Tratado de Medicina Interna. Guanabara Koogan.
- DUNCAN, B. B.; SCHMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E.
Medicina Ambulatorial - Condutas clínicas em
atenção primária. Artes Médicas.
- DUNCAN, B; SCHIMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E.
Medicina ambulatorial: condutas de atenção
primária baseada em evidência. Artmed.
- FLETCHER, R.; FLETCHER, S. W.; WAGNER, E. H.
Epidemiologia clínica: elementos essenciais.
Artmed.
- GOULART, F.A.A. (org.). Os médicos e a saúde no
Brasil. Brasília: Conselho Federal de Medicina.
- HARRISON, F.; BRAUWALD et al. Medicina Interna.
Mc Graw Hill.
- LUNA. Medicina de Família – Saúde do Adulto e do
Idoso. Guanabara Koogan.
- MCPHEE, Stephen J. & PAPADAKIS, Maxine A.
Current Medicina - Diagnóstico e tratamento.
Artmed.
- PEREIRA, M. G. Epidemiologia: Teoria e Prática.
Guanabara Koogan.
- ROZENFELD, Suely (org.). Fundamentos da
vigilância sanitária. Fiocruz.
- SOARES, J. L. M. F.; PASQUALOTTO, A.C.; ROSA,
D. D.; LEITE, V. R. S. Métodos Diagnósticos Consulta rápida. Artmed.
- SOUZA, C. E. L. Medicina Interna: do Diagnóstico.
Artes Médicas.

STEFANI, S.D., BARROS, E. e colaboradores. Clínica
Médica - Consulta rápida. Artmed.
Específicos: 1) Avaliação de rins, vias urinárias e
função renal. 2) Diálise e transplante renal. 3)
Alterações vasculares renais. 4) Nefrolitíase. 5)
Obstrução de vias urinárias. 6) Doenças benignas da
próstata. 7) Neoplasias de rins, vias urinárias e próstata.
8) Outras alterações cirúrgicas das vias urinária.
9)Neoplasias de pênis e testículos. 10) Trauma em
urologia.
Referências Bibliográficas:
- CAMPBELL’S. Urology. Saunders Company.
- LAWRENCE W.W.; GERARD M.D. Current Surgical
Diagnosis & Treatment. McGraw-Hill.
- GLENN, JAMES F. Cirurgia Urológica. Salvat.
- SCHWARTZ. Principles of Surgery. McGraw-Hill.
ODONTÓLOGO
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 - Legislação e Conhecimentos
Específicos:
ODONTOLOGIA PREVENTIVA e SAÚDE BUCAL
COLETIVA e CLÍNICA INTEGRAL: 1) Formação e
composição da saliva. 2) Etiologia e comportamento da
cárie dental. 3) Filosofia de tratamento integral. 4)
Noções de microbiologia bucal, Placa Dental, Saliva,
Dieta, Higiene Bucal. 5) Quimioprofilaxia da cárie
dentária. 6) Risco de cárie e atividade cariogênica. 7)
Diagnóstico e prognóstico de cárie. 8) Métodos e
Mecanismos de ação do Flúor. 9) Plano de tratamento
integrado em odontologia. 10) Biossegurança em
odontologia. 11) Processo saúde doença. 12) Promoção
e Educação em Saúde. 13) Exercício ético e legal da
Odontologia
no
Brasil.
PERIODONTIA:
1)
Epidemiologia da doença periodontal. 2) Anatomia do
periodonto. 3) Patogenia da doença periodontal. 4)
Inter-relação peridontia e demais áreas da odontologia.
5) cirurgia periodontal. ODONTOPEDIATRIA: 1)
Características da Infância à adolescência e suas
dinâmicas de mudanças. 2) Patologias e anomalias em
Odontopediatria. 3) Uso de antimicrobianos. 4) Hábitos
bucais. 5) Morfologia da superfície oclusal. 6) Trauma
Dental na dentição decídua. 7) Controle da Dor e
tratamentos indicados aos paciente odontopediátricos.
8)
Abordagens
preventivas
e
clínicas
em
odontopediatria. 9) Doenças bucais e manifestações
orais sistêmicas. 10) Tratamento não invasivo.
ODONTOGERIATRIA: 1) Processo de envelhecimento.
2) Odontologia geriátrica. 3) Aspectos psicológicos
relacionados o idoso. 4) Atenção de saúde ao idoso.
DENTÍSTICA RESTAURADORA: 1) Propriedades,
indicações e técnicas e uso das resinas compostas,
amálgamas e cimento ionômeros de vidro. 2)
Restaurações diretas em dentes anteriores fraturados.
3) Noções de oclusão e procedimentos clínicos de
tratamento das disfunções. 4) Abordagem de dentes
tratados endodonticamente. 5) Sistemas adesivos
odontológicos. 6) Clareamento de dentes vitais e não
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vitais. PSICOLOGIA NA ODONTOLOGIA: 1) Formação
de vínculo no atendimento odontológico. 2) Relação
paciente profissional. 3) Controle do comportamento. 4)
Desenvolvimento Humano. 5) Dinâmica familiar. 6)
Conceitos de stress e sua relação com a saúde bucal.
FARMACOLOGIA: 1) Farmacologia aplicada ao
atendimento odontológico e suas implicações clínicas.
2) Farmacologia geral. 3) Princípios gerais do uso
correto de fármacos para o tratamento da dor. 4)
Anestésicos locais. 5) Antimicrobianos de uso corrente
em odontologia. ENDODONTIA: 1) Métodos de
diagnóstico. 2) Materiais para a proteção do complexo
dentino-pulpar. 3) Tratamento conservador da polpa
dentária. 4) Traumatismos alvéolo-dentário. 5) Doenças
da polpa e periápice. 6) Urgências em Endodontia.
EXODONTIA: 1) Anatomia aplicada. 2) Indicações e
Contraindicações. 3) Exames Complementares. 4)
Assepsia e Barreiras de proteção. 5) Técnicas
Operatórias. 6) Pós-Operatório em Exodontia.
PATOLOGIA BUCAL: 1) Tumores benignos e malignos
da cavidade bucal suas incidências características
clínicas, tratamento e prognóstico. 2) Lesões
cancerizáveis. 3) Lesões císticas. 4) Epidemiologia. 5)
Infecções Bacterianas. 6) Doenças Fúngicas e
Protozoárias. 7) Infecções Virais. 8) Patologia das
Glândulas Salivares. 9) LEGISLAÇÃO (as leis que
constam na bibliografia poderão ser usadas em sua
totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
Referências Bibliográficas:
-BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais – Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da Organização
do Estado - Art. 29 a 41. Da Organização dos Poderes Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204. Do Meio
Ambiente – Art. 225. Da Família, da Criança, do
Adolescente, do Jovem e do Idoso – 226 a
230).BRASIL. Decreto n° 7.508, de 28 de junho de
o
2011. Regulamenta a Lei n 8.080, de 19 de setembro
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema
Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá
outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e
alterações. Dispõe sobre as condições para a promoção
e recuperação da saúde e dá outras providências.
-TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município. Código de Ética
Profissional.
-ANUSAVICE, K. J. Phillips Materiais Dentários.
Guanabara Koogan.
- BARATIERI, L.N et al. Odontologia Restauradora.
Fundamentos e possibilidades. Santos.,
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de
Assistência à Saúde. Controle de Infecções e a
Prática Odontológica em tempos de AIDS - Manual
de Condutas.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à

Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia de
Recomendações para o uso de Fluoretos no Brasil.
Série A. Normas e Manuais Técnicos.
- BRUNETI, R. F.; MONTENEGRO, F. L. B.
Odontogeriatria: noções de interesse Clínico. Artes
Médicas.
- BUISCHI, I. P. Promoção de Saúde Bucal na
Clínica Odontológica. Artes Médicas.
- CARVALHO, A. C. P. Educação Odontológica. Artes
Médicas.
- COELHO-DE-SOUZA, F. H. Fundamentos de
Clínica Integral em Odontologia. Santos.
- CONCEIÇÃO, E. N. e colaboradores. Dentística,
Saúde e Estética. Artmed.
- ESTRELA, C. FIGUEIREDO, J. A. P. Endodontia:
princípios biológicos e mecânicos. Artes Médicas.
- FJERSKOV, O.; MANJI, F.; BAELUN, V. Fluorose
Dentária - Um manual para profissionais da saúde.
Santos.
- FJERSKOV, O.; THYLSTRUP, A. Cariologia Clínica.
Tradução: WEYNE, S.; OPERMANN, R. Santos.
- LINDHE, J. Tratado de Peridontia Clínica e
Implantologia Oral. Guanabara Koogan.
- NEVILLE, B. W.; DAMM, D. D. Patologia Oral e
Maxilofacial. Guanabara-Koogan.
- REGUESI, J. A., SCIUBA, J. J. Patologia Bucal.
Correlações clínicopatológicas. Guanabara Koogan.
- OLIVEIRA, AGRC. Odontologia Preventiva e Social
Textos Selecionados. EDUFRN. UFRN.
- PINKHAM, J. R. Odontopediatria da Infância à
Adolescência. Artes Médicas.
- KRAMER, P. F, FELDENS, C. A, ROMANO, A. R.
Promoção de Saúde Bucal na Odontopediatria.
Artes Médicas.
- PINTO,V. G. Saúde Bucal Coletiva. Santos.
- REIS, A. LOGUÉRCIO, A. Materiais Dentários
Restauradores Diretos: dos fundamentos à
aplicação clínica. Santos.
- SEGER, L. et cols. Psicologia e Odontologia: Uma
abordagem integradora. Santos.
- SILVEIRA, J. O. L. Exodontia. Médica Missau.
- WANNMACHER, L.; FERREIRA, M. Farmacologia
Clínica para Dentistas. Guanabara Koogan.
PROCURADOR JURÍDICO
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 - Legislação e Conhecimentos
Específicos:
DIREITO CONSTITUCIONAL
Conteúdo: 1) Poder Constituinte: a) Conceito. b)
Natureza e titularidade. c) Poder constituinte originário e
derivado. Limitações ao Poder constituinte derivado.
Poder constituinte decorrente. d) Revisão e reforma. 2)
Aplicabilidade
e
interpretação
das
normas
constitucionais. Vigência e eficácia das normas
constitucionais. 3) Controle de constitucionalidade das
leis e atos normativos: a) Sistemas difuso e
concentrado. b) Ação direta de inconstitucionalidade. c)
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Ação declaratória de constitucionalidade e arguição de
descumprimento de preceito fundamental. 4) Princípios
Fundamentais. 5) Direitos e garantias fundamentais. 6)
Organização do Estado. 7) Organização dos poderes.
8) Defesa do Estado e instituições democráticas. 9)
Tributação e orçamento. 10) Ordem econômica e
financeira. 11) Ordem social. 12) Disposições
constitucionais gerais e transitórias. 13) Emendas
constitucionais. 14) Lei de Responsabilidade Fiscal. 15)
Legislação (as leis que constam na bibliografia poderão
ser usadas em sua totalidade, exceto quando os artigos
estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil. Com as Emendas Constitucionais.
- BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000 e alterações. Estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999 e
alterações. Dispõe sobre o processo e julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade e da ação
declaratória de constitucionalidade perante o
Supremo Tribunal Federal.
- BRASIL. Lei nº 9.882, 03 de dezembro de 1999 e
alterações. Dispõe sobre o processo e julgamento da
arguição
de
descumprimento
de
preceito
fundamental.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito
Constitucional descomplicado. Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: Método.
- CRUZ,
Flávio
da.
(Coordenador).
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal
Comentada:
Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. São
Paulo: Atlas.
- LENZA,
Pedro.
Direito
Constitucional
esquematizado. Ed. Saraiva.
- MORAES, A. Direito Constitucional. Atlas S/A.
DIREITO ADMINISTRATIVO
Conteúdo: 1) Conceito de Direito Administrativo. 2)
Fontes do Direito Administrativo. 3) Interpretação do
Direito Administrativo. 4) Sistemas Administrativos. 5)
Administração Pública. 6) Poderes Administrativos. 7)
Atos Administrativos. 8) Contratos Administrativos e
Licitação. 9) Serviços Públicos. 10) Servidores Públicos.
11) Improbidade Administrativa. 12) Bens públicos. 13)
Responsabilidade Civil da Administração. 14) Controle
da Administração. 15) Legislação (as leis que constam
na bibliografia poderão ser usadas em sua totalidade,
exceto quando os artigos estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil. Com as Emendas Constitucionais - artigos
referentes ao conteúdo programático.
- BRASIL. Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de
1967 e alterações. Dispõe sobre a organização da
Administração Federal, estabelece diretrizes para a
Reforma Administrativa e dá outras providências.

- BRASIL. Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de
1941 e alterações. Dispõe sobre desapropriações por
utilidade pública.
- BRASIL. Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962 e
alterações. Define os casos de desapropriação por
interesse social e dispõe sobre sua aplicação.
- BRASIL. Lei nº 4.898, de 09 de dezembro de 1965 e
alterações. Regula o Direito de Representação e o
Processo de Responsabilidade Administrativa Civil e
Penal, nos casos de abuso de autoridade.
- BRASIL. Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992 e
alterações. Dispõe sobre as 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 e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992 e
alterações. Dispõe sobre a concessão de medidas
cautelares contra atos do Poder Público e dá outras
providências.
- BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações. Institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e
alterações. Dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos, e dá
outras providências.
- BRASIL. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e
alterações. Institui, no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, modalidade de licitação
denominada pregão, para aquisição de bens e
serviços comuns, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e
alterações. Institui normas gerais para licitação e
contratação de parceria público-privada no âmbito da
administração pública.
- BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Regula o acesso a informações e dá outras
providências.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito
Administrativo Descomplicado. Metodo.
- DI PIETRO, M.S.Z. Direito Administrativo. Atlas.
- JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo:
Dialética.
- MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo
brasileiro. São Paulo: Malheiros.
- MELLO, C.A.B. Curso de Direito Administrativo.
Malheiros Editores.
DIREITO CIVIL
Conteúdo: 1) Direito Civil. Conceito. 2) Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3) Pessoas
naturais e jurídicas. 4) Domicílio. 5) Bens. 6) Fatos
jurídicos: a) Negócio jurídico. b) Atos jurídicos lícitos. c)
Atos ilícitos. d) Prescrição e decadência. e) Prova. 7)
Parte Especial: a) Direito das Obrigações. b) Contratos
em geral. c) Contratos em espécie.
12)
Responsabilidade civil. 13) Legislação (as leis que
constam na bibliografia poderão ser usadas em sua
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totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de
1942 e alterações. Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro.
- BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e
alterações. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e
alterações. Estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e
alterações. Institui o Código Civil.
- BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e
alterações. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá
outras providências.
- DINIZ, M.H. Curso de Direito Civil Brasileiro.
Volumes que contém conteúdo programático acima
relacionado. Saraiva.
- GONÇALVES, C.R. Direito Civil Brasileiro. Volumes
que
contém
conteúdo
programático
acima
relacionado. Saraiva.
- VENOSA, Silvio de Sálvio. Direito Civil. Volumes que
contém conteúdo programático acima relacionado.
Saraiva.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Conteúdo: 1) Processo de Conhecimento: a) Jurisdição
e Ação. b) Partes e Procuradores. c) Ministério Público.
d) Órgãos Judiciários e Auxiliares da Justiça. e) Atos
Processuais. f) Formação, Suspensão e Extinção do
Processo.
g)
Processo
e
Procedimento.
h)
Procedimento Ordinário. i) Processo nos Tribunais. j)
Recursos. 2) Processo de Execução. 3) Processo
Cautelar.
4)
Procedimentos
Especiais:
a)
Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa. 5)
Ação Rescisória. 6) Mandado de Segurança. 7) Ação de
Execução Fiscal. 8) Legislação (as leis que constam na
bibliografia poderão ser usadas em sua totalidade,
exceto quando os artigos estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Lei nº 4.717, 29 de junho de 1965 e
alterações. Regula a Ação Popular.
- BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 e
alterações. Institui o Código de Processo Civil.
- BRASIL. Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e
alterações. Dispõe sobre a cobrança judicial da
Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras
providências.
- BRASIL. Lei nº 7.347, 24 de julho de 1985 e
alterações. Disciplina a ação civil pública de
responsabilidade por danos causados ao meioambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e
dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994 e
alterações. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

- BRASIL. Lei nº 9.099, 26 de setembro de 1995 e
alterações. Dispõe sobre os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009.
Disciplina o mandado de segurança individual e
coletivo e dá outras providências.
- Código de Ética e Disciplina da OAB.
- ASSIS, A. Cumprimento da Sentença. Forense.
- GRECO FILHO, V. Direito Processual Civil
Brasileiro. Saraiva.
- SILVA, O.A.B. Curso de Processo Civil. RT.
- THEODORO J.H. A Reforma da Execução do Título
Extrajudicial. Forense.
- WAMBIER, L.R. et al. Curso Avançado de Direito
Processual Civil. Revista dos Tribunais. V. 1, 2 e 3.
DIREITO DO TRABALHO
Conteúdo:
1)
Direitos
Constitucionais
dos
trabalhadores. 2) Normas gerais de tutela do trabalho:
a) Identificação profissional. b) Duração do trabalho. c)
Salário Mínimo. d) Férias anuais. e) Segurança e
medicina do trabalho. 3) Normas especiais de tutela do
trabalho: a) Proteção do trabalho da mulher. b)
Proteção do trabalho do menor. 4) Contrato individual
de trabalho. 5) Legislação (as leis que constam na
bibliografia poderão ser usadas em sua totalidade,
exceto quando os artigos estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil. Com as Emendas Constitucionais - artigos
referentes ao conteúdo programático.
- BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943 e alterações. Aprova a Consolidação das Leis
do Trabalho.
- BRASIL. Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962 e
alterações. Institui a Gratificação de Natal para os
Trabalhadores.
- BRASIL. Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990 e
alterações. Dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, e dá outras providências.
- CARRION, V. Comentários à Consolidação das
Leis do Trabalho. Saraiva.
- MARANHÃO, D. Direito do Trabalho. FGV.
- MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. São
Paulo: Atlas.
- Súmulas da Jurisprudência Uniforme dos Tribunais
Superiores e as Orientações Jurisprudenciais do TST,
relativas aos conteúdos acima.
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
Conteúdo: 1) Justiça do Trabalho: organização e
competência. 2) Varas do Trabalho, Tribunais Regionais
do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho: jurisdição
e competência. 3) Serviços auxiliares da Justiça do
Trabalho. 4) Ministério Público do Trabalho. 5) Processo
judiciário do trabalho: a) Processo em Geral. b)
Dissídios Individuais. c) Dissídios Coletivos. d)
Execução. e) Recursos. 6) Legislação (as leis que
constam na bibliografia poderão ser usadas em sua
totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
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-

-

-

-

Brasil. Com as Emendas Constitucionais - artigos
referentes ao conteúdo programático.
BRASIL. Decreto-Lei nº 779, de 21 de agosto de
1969. Dispõe sobre a aplicação de normas
processuais trabalhistas à União Federal, aos
Estados, Municípios, Distrito Federal e Autarquias ou
Fundações de direito público que não explorem
atividade econômica.
BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943 e alterações. Aprova a Consolidação das Leis
do Trabalho.
BRASIL. Lei nº 5.584, de 26 de junho de 1970 e
alterações. Dispõe sobre normas de Direito
Processual do Trabalho, altera dispositivos da
Consolidação das Leis do Trabalho, disciplina a
concessão e prestação de assistência judiciária na
Justiça do Trabalho, e dá outras providências.
BRASIL. Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990 e
alterações. Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem
de família.

- LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito
Processual do Trabalho. São Paulo: LTr..
- MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do
Trabalho. São Paulo: Atlas.
- Súmulas da Jurisprudência Uniforme dos Tribunais
Superiores e as Orientações Jurisprudenciais do TST,
relativas aos conteúdos acima.
DIREITO PENAL.
Conteúdo:1) Parte Geral: a) Aplicação da Lei Penal. b)
Crime. c) Imputabilidade Penal. d) Concurso de
Pessoas. e) Penas. f) Ação Penal. g) Extinção da
Punibilidade. 2) Parte Especial: a) Crimes contra o
patrimônio. b) Crimes contra a Administração Pública. c)
Crimes contra a Fé Pública. 3) Legislação (as leis que
constam na bibliografia poderão ser usadas em sua
totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de
1967 e alterações. Dispõe sobre a responsabilidade
dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências.
- BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 e alterações. Institui o Código Penal.
- BRASIL. Decreto-Lei nº 3.688, de 03 de outubro de
1941 e alterações. Lei das Contravenções Penais
- BRASIL. Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950 e
alterações. Define os crimes de responsabilidade e
regula o respectivo processo de julgamento.
- BRASIL. Lei nº 7.716, de 05 de janeiro de 1989 e
alterações. Define os crimes resultantes de
preconceito de raça ou de cor.
- BRASIL. Lei nº 8.069, 13 de julho de 1990 e
alterações. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e
alterações. Dispõe sobre os crimes hediondos, e
determina outras providências.
- BRASIL. Lei nº 9.455, de 07 de abril de 1997 e
alterações. Define os crimes de tortura e dá outras
providências.

- BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e
alterações. Dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006.
Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, e dá outras providências.
- CAPEZ, F. Curso de Direito Penal. Volumes que
contém conteúdo programático acima relacionado.
Saraiva.
- MIRABETE, J. F. Manual de Direito Penal. Volumes
que
contém
conteúdo
programático
acima
relacionado. Atlas S/A.
- PRADO, L. R. Curso de Direito Penal Brasileiro.
Editora Revista dos Tribunais - vol. 1 e 2.
DIREITO PROCESSUAL PENAL
Conteúdo: 1) Inquérito Policial. 2) Ação Penal e Ação
Civil. 3) Competência. 4) Questões e processos
incidentes. 5) Prova. 6) Juiz, Ministério Público,
acusado e defensor, assistentes e auxiliares da Justiça.
7) Prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. 8)
Citações e intimações. 9) Sentença. 10) Processos em
espécie. 11) Nulidades e recursos em geral. 12)
Execução. 13) Legislação (as leis que constam na
bibliografia poderão ser usadas em sua totalidade,
exceto quando os artigos estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de
1941 e alterações. Código de Processo Penal.
- BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 e
alterações. Institui a Lei de Execução Penal.
- BRASIL. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e
alterações. Dispõe sobre os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais e dá outras providências.
- JESUS, D.E. Código de Processo Penal Anotado.
Saraiva.
- MIRABETE, J.F. Processo Penal. Atlas S/A.
- NUCCI, G.S. Código de Processo Penal
Comentado. RT.
- TOURINHO F.F.C. Processo Penal. Saraiva.
DIREITO TRIBUTÁRIO
Conteúdo:
1) Sistema Tributário Nacional. 2) Normas Gerais do
Direito Tributário. 3) Sistema Tributário Municipal. 4)
Legislação (as leis que constam na bibliografia poderão
ser usadas em sua totalidade, exceto quando os artigos
estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil. Com as Emendas Constitucionais - artigos
referentes ao conteúdo programático.
- BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 e
alterações. Dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional e institui normas gerais de direito tributário
aplicáveis à União, Estados e Municípios.
- BRASIL. Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e
alterações. Define crimes contra a ordem tributária,
econômica e contra as relações de consumo, e dá
outras providências.
- TRAMANDAI. Lei nº 570, de 24 de dezembro de
1984 e alterações. Código Tributário do Município de
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Tramandaí.
- ALEXANDRE,
Ricardo.
Direito
Tributário
Esquematizado. Método.
- MACHADO, H. B, Curso de Direito Tributário.
Malheiros Editores.
- NASCIMENTO, C.V. Comentários ao Código
Nacional Tributário. Revista Forense.

- Código de Ética Profissional.
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual

-

PSICÓLOGO
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 - Legislação e Conhecimentos
Específicos:
1) Psicopatologia da criança, adolescente e adulto. 2)
Psicologia do desenvolvimento. 3) Psicodinâmica do
indivíduo e do grupo. 4) As principais teorias e autores
da psicologia clínica. 5) Abordagens psicoterápicas. 6)
O processo psicodiagnóstico. 7) Psicologia do Trabalho.
8) Psicologia Escolar e da Aprendizagem e suas
relações com a infância e a adolescência. 9)
Epistemologia e Psicologia genéticas. 10) Psicologia
Social. 11) Psicologia do Envelhecimento. 12) O papel
dos recursos humanos nas organizações 13) Estatuto
da Criança e do Adolescente. 14) Políticas Públicas de
Saúde Mental. 15) Ética Profissional. 16) Legislação (as
leis que constam na bibliografia poderão ser usadas em
sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais – Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem
Social - Art. 193 a 204. Do Meio Ambiente – Art. 225.
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e
do Idoso – 226 a 230).
- BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e
alterações – Dispõe sobre as condições para a
promoção e recuperação da saúde e dá outras
providências.
- BRASIL. Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011.
o
Regulamenta a Lei n 8.080, de 19 de setembro de
1990, para dispor sobre a organização do Sistema
Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e
dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e
alterações. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
((DSM - 5). Artmed.
BECKER, F. Educação e construção do
conhecimento. Artes Médicas
BEE, H.; BOYD, Denise. A Criança em
Desenvolvimento. Artmed.
CALLIGARIS, C. Cartas a um jovem terapeuta.
Elsevier.
CASTRO, O. P. Envelhecer - Revisitando o corpo.
Notadez.
CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas - O novo papel
dos recursos humanos nas organizações. Ed.
Campus.
COLL, C; MARCHESI, A; PALACIOS, J. e cols.
Desenvolvimento
Psicológico
e
Educação.
Volumes 1, 2 e 3. Artmed.
CONSELHO
FEDERAL
DE
PSICOLOGIA
Adolescência e Psicologia: Concepções práticas e
reflexões. Brasília.
CORDIOLI, ARISTIDES. V. Psicoterapias. Artmed.
CUNHA, J. A. Psicodiagnóstico - V. Artmed.
DEJOURS, C. A Loucura do Trabalho: estudo de
psicopatologia do trabalho. Cortez.
DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO –
Manual de Procedimentos para os Serviços de
Saúde – Publicação do Ministério da Saúde,
Secretaria de Políticas de Saúde. Organizado por
Elizabeth Costa Dias. (Site do Ministério da Saúde).
FERNÁNDEZ, A. A inteligência aprisionada.
Artmed.
FIGUEIREDO, L. C. M. Psicologia, uma nova
introdução: Uma visão histórica da psicologia como
ciência. EDUC.
FREUD, S. (s.d.) Obras Completas. Editora
Standard.
GUARESCHI, P. A. Psicologia social crítica: como
prática de libertação. EDIPUCRS.
HALL, C. S.; LINDSEY, G.; CAMPBELL, J. B. Teorias
da Personalidade. Artes Médicas.
HERCULANO-HOUZEL,
S.
O
Cérebro
em
Transformação. Editora Objetiva.
LANCMAN, S. e SZNELWAR, L. I. Christophe
Dejours – Da Psicopatologia à Psicodinâmica do
Trabalho. Paralelo.
MONTOYA, Adrian Oscar Dongo (Org.); MORAISSHIMIZU, Alessandra de (Org.); MARÇAL, Vicente
Eduardo Ribeiro (Org.); MOURA, Josana Ferreira
Bassi. Jean Piaget no século XXI Escritos de
Epistemologia e Psicologia genéticas. Cultura
Acadêmica, v. 1.
Disponível
em:
http://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/jean_pi
aget.pdf.
MORIN, E. Os Sete Saberes necessários à
Educação do Futuro. Cortez
NASCIMENTO, CÉLIA A. TREVISI DO ORG. et al.
Psicologia e políticas públicas: experiências em
saúde pública. CRP.
OUTEIRAL, José O. Adolescer – Estudos Revisados
sobre Adolescência. Revinter.
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- RELATÓRIO IV. Seminário Nacional Psicologia e
-

-

Políticas Públicas: maio/2007 CFP.
RESOLUÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE
PSICOLOGIA: 001/2002; 002/2003; 007/2003.
STREY, Marlene Neves et al. Psicologia Social
Contemporânea. Vozes.
SUKIENNIK,
P.
B. Org.
O
aluno
problema: transtornos emocionais de crianças e
adolescentes. Mercado Aberto.
ZIMERMAN, D. E. Fundamentos básicos das
grupoterapias. Artmed.

PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 - Legislação e Conhecimentos
Específicos:
1) Avaliação psicológica/psicotécnica, 2) Recrutamento
e Seleção. 3) Treinamento e Desenvolvimento.4 ) Os
processos de comunicação nas organizações. 5)
Qualidade de Vida no Trabalho. 6) Saúde do
trabalhador 7) Doenças relacionadas ao trabalho 8)
Administração de recursos humanos. 9) Ética
profissional 10) Resoluções do Conselho Federal de
Psicologia 11) O papel dos recursos humanos nas
organizações 12) Cultura organizacional. 13) Tipos de
liderança 14) Motivação para o trabalho. 15) Saúde
mental e trabalho.16) Legislação (as leis que constam
na bibliografia poderão ser usadas em sua totalidade,
exceto quando os artigos estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- Código de Ética Profissional.
- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Avaliação
psicológica: Diretrizes na Regulamentação da
Profissão.
Brasília: CFP – Conselho Federal de Psicologia.
- BRASIL. Resolução nº 7/2003, de 14 de junho de
2003. Brasília: DF. Disponível em: www.pol.org.br.
- BRASIL. Resolução nº 01/2009, de 30 de março de
2009. Brasília: DF. Disponível em: www.pol.org.br.
- CENTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM
PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS (CREPOP)
SAÚDE DO
TRABALHADOR NO ÂMBITO DA SAÚDE PÚBLICA:
referências para a atuação do(a) psicólogo(a) /
Conselho Federal
de Psicologia (CFP). -- Brasília,CFP. 74p. ISBN: 97885-89208-02-4 Documento disponível em:
http://crepop.pol.org.br.
- CHIAVENATO, Idalberto. Administração de
empresa: uma abordagem contingencial. São Paulo:
Makron Books.

CHIAVENATO,
Idalberto.
Comportamento
Organizacional: a dinâmica do sucesso das
organizações. Rio de Janeiro: Elsevier.
- CUNHA, J.A. & col. Psicodiagnóstico – V. 5. ed. Porto
Alegre: Artmed.
- DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO –
Manual de Procedimentos para os Serviços de
Saúde – Publicação
do Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de
Saúde. Organizado por Elizabeth Costa Dias.
Disponível
em:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas
_relacionadas_trabalho1.pdf
- DSM-IV. Manual diagnóstico e estatístico de
transtornos mentais. Porto Alegre: Artes Médicas.
- GUIMARÃES, L. A. M; GRUBITS S. (Org). Saúde
mental e trabalho. Vol.1. São Paulo: Casa do
Psicólogo.
- LIMONGI FRANÇA, Ana Cristina. Práticas de
Recursos Humanos: conceitos, ferramentas e
procedimentos. São
Paulo: Atlas.
- MARRAS, Jean Pierre. Administração de Recursos
Humanos: do operacional ao estratégico. São Paulo:
Saraiva.
- NASCIMENTO, Edson Ronaldo. Gestão Pública. São
Paulo: Saraiva.
- PEREIRA, José Matias. Curso de administração
pública: foco nas instituições e ações governamentais.
São Paulo:
Atlas.
Para os cargos da TABELA C - ASSESSOR
ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO,
AUXILIAR
DE
CLASSE, AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, EDUCADOR
SOCIAL, OFICIAL ADMINISTRATIVO, OFICIAL DE
PATRIMÔNIO,
TÉCNICO
DE
CADASTRO
MULTIFINALITÁRIO,
TÉCNICO
EM
CONTABILIDADE, TELEFONISTA, TESOUREIRO e
TOPÓGRAFO
Somente para
os
cargos
de
ASSESSOR
ADMINISTRATIVO,
AUXILIAR
DE
CLASSE,
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, EDUCADOR SOCIAL,
OFICIAL DE PATRIMÔNIO, TÉCNICO DE CADASTRO
MULTIFINALITÁRIO
e
TÉCNICO
EM
CONTABILIDADE
PORTUGUÊS
Conteúdos:
1) Compreensão e interpretação de textos: ideia central
e intenção comunicativa; estruturação e articulação do
texto; significado contextual de palavras e expressões;
pressuposições e inferências; emprego de nexos e
outros recursos coesivos. 2) Ortografia. 3) Acentuação
gráfica. 4) Classes de palavras. 5) Estrutura e formação
de palavras. 6) Semântica. 7) Colocação pronominal. 8)
Flexão nominal e verbal. 9) Emprego de tempos e
modos verbais. 10) Vozes do verbo. 11) Termos da
oração. 12) Coordenação e subordinação: emprego das
conjunções, locuções conjuntivas e dos pronomes
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relativos. 13) Concordância nominal e verbal. 14)
Regência nominal e verbal. 15) Ocorrência de crase.
16) O uso dos porquês. 17) Pontuação. 18) Figuras de
linguagem. 19) Vícios de linguagem.
MATEMÁTICA
Conteúdos:
1) Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais,
Irracionais, Reais
– propriedades, operações,
representação geométrica. 2) Equações e inequações:
1º
grau,
2º
grau,
exponencial,
logarítmica,
trigonométrica. 3) Funções: função polinomial do 1º
grau, função polinomial do 2º grau, função exponencial,
função logarítmica, funções trigonométricas. 4)
Trigonometria: triângulo retângulo, triângulos quaisquer,
ciclo trigonométrico, relações entre arcos, equações e
inequações. 5) Sequências numéricas: progressão
aritmética (PA) e progressão geométrica (PG). 6)
Matriz, determinante e sistemas lineares. 7) Análise
Combinatória. 8) Probabilidade. 9) Estatística. 10)
Matemática Financeira: juros simples e compostos,
descontos, taxas proporcionais; razão e proporção,
regra de três, porcentagem, taxas de acréscimo e
decréscimos, taxa de lucro ou margem sobre o preço de
custo e sobre o preço de venda. 11) Geometria Plana:
ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, círculo,
circunferência, polígonos regulares inscritos e
circunscritos, unidades de medida. Propriedades,
perímetro e área. Teoremas de Tales e Pitágoras. 12)
Geometria Espacial: poliedros, prismas, pirâmide,
cilindro, cone, esfera. Elementos, classificação,
unidades de medidas, áreas e volume. 13) Raciocínio
lógico. 14) Aplicação dos conteúdos acima listados em
situações cotidianas.
INFORMÁTICA
Conteúdos:
1) Informática em Geral: conceitos. 2) Periféricos de um
Computador. 3) Hardware. 4) Software. 5) Utilização e
configurações básicas dos Sistemas Operacionais
Windows XP e Windows 7. 6) Instalação, configuração
e utilização: Word 2003 e versões posteriores, Excel
2003 e versões posteriores e PowerPoint 2003 e
versões posteriores. 7) Recursos Básicos e utilização
do Adobe Reader 8 e versões posteriores. 8)
Configuração e utilização de Impressoras. 9) Noções
básicas de Internet (Internet Explorer 8 e versões
posteriores, Google Chrome 21 e versões posteriores e
Mozilla Firefox 14 e versões posteriores). 10) Utilização
de Correio Eletrônico – Outlook e interface webmail. 11)
Noções de segurança para Internet.
Referências Bibliográficas:
- ADOBE READER. Ajuda do Adobe Reader (Ajuda
integrada e on-line).
- CERT.BR. Cartilha de Segurança para Internet.
Disponível em http://cartilha.cert.br/.

- GOOGLE CHROME. Ajuda do Google Chrome
(Ajuda integrada e on-line).
- MICROSOFT CORPORATION. Ajuda integrada e
on-line do: Windows XP, Windows 7, Internet Explorer,
Outlook, Excel, Word e Power Point.
- MOZILLA FIREFOX. Ajuda do Firefox (Ajuda
integrada e on-line).
- Outros manuais, livros e apostilas relacionados aos
conteúdos.
LEGISLAÇÃO,
ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS

GERAIS

e

ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 – Legislação e Conhecimentos
Específicos:
1) Administração pública. 2) Poderes Administrativos. 3)
Atos Administrativos. 4) Licitações.
5) Contratos
Administrativos. 6) Serviços Públicos. 7) Servidores
Públicos. 8) Correspondência Oficial. 9) Redação
Oficial. 10) Formas de Tratamento. 11) Expressões e
Vocábulos Latinos de uso frequente nas Comunicações
Administrativas Oficiais. 12) Modelos e/ou Documentos
utilizados. 13) Cuidados com o ambiente de trabalho:
Noções de segurança e higiene do trabalho. 14)
Legislação (as leis que constam na bibliografia poderão
ser usadas em sua totalidade, exceto quando os artigos
estiverem especificados)
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69).
- BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000 e alterações. Estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e
alterações. Lei de Improbidade Administrativa.
- BRASIL. Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações. Institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e
alterações. Institui, no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens
e serviços comuns, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Regula o acesso a informações.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
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- ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito
Administrativo Descomplicado. Método.
- BRASIL. Presidência da República. Manual de
redação da Presidência da República.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito
Administrativo. Editora Atlas S.A.
- KASPARY, Adalberto José. Redação Oficial Normas
e Modelos. Edita.
- Outros manuais, livros e apostilas com os conteúdos
indicados.
AUXILIAR DE CLASSE
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Conteúdo 2 – Legislação e Conhecimentos
Específicos:
1) Desenvolvimento infantil. 2) Organização dos
espaços na Educação Infantil. 3) Hábitos de higiene. 4)
Alimentação. 5) Primeiros socorros. 6) Adaptação à
escola: escola e família. 7) Legislação (as leis que
constam na bibliografia poderão ser usadas em sua
totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 59 a 75. Da Ordem
Social - Art. 193 a 204. Do Meio Ambiente - Art. 225.
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e
do Idoso – 226 a 230).
- BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e
alterações. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Dez Passos para
uma Alimentação Saudável - Guia Alimentar para
Crianças Menores de 2 anos.
- CRAIDY, Carmem Maria; KAERCHER, Gládis Elise P.
da Silva. Educação Infantil: pra que te quero?
Artmed.
- GOLDSCHMIED, Elinor. Educação de 0 a 3 Anos: o
atendimento em creche. Artmed.
- PEREIRA, Denise Zimpek [et al.]. Criando Crianças.
Artmed.
- ______________________. (org.) Criando Crianças
da Concepção aos 6 Anos. Artmed.
- PINTO, Ziraldo Alves. Manual de Sobrevivência do
Menino Maluquinho. L&PM.
- Outros manuais, livros e apostilas com os conteúdos
indicados.
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:

Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 – Legislação e Conhecimentos
Específicos:
Noções de planimetria - definições preliminares,
geodésia, fotogrametria, astronomia, mapa, carta,
sistema de medida linear, escala,tipos de teodolito,
grandezas medidas em um levantamento topográfico,
orientação: meridianos, azimutes, rumos, declinação
magnética, transformação de azimute magnético em
azimute verdadeiro e vice-versa. Noções de altimetria:
conceitos,
nivelamento
expedito,
nivelamento
geométrico linear simples e composto, nivelamento
geométrico irradiado simples e composto, levantamento
e desenho de perfis, nivelamento trigonométrico,
traçado de curvas de nível no plano cotado.
conceitos,transformação de coordenadas planoretangulares em coordenadas polares, determinação de
ângulos entre alinhamentos através de seus respectivos
rumos ou azimutes, locação de uma linha divisória
através do azimute ou rumo, locação de uma linha
divisória através de um alinhamento de referência,
correção na locação de uma linha divisória através do
ângulo de correção, memorial descritivo da área e das
parcelas resultantes da divisão. Noções de desenho
topográfico, identificação dos tipos de escala,
identificação de acidentes topográficos a partir de
curvas de nível. Noções de Georreferenciamento:
fundamentos de geodésia, conceitos fundamentais,
formas e dimensões da Terra, coordenadas
geográficas, coordenadas geodésicas, fundamentos e
aplicações práticas do GPS, coordenadas cartesianas
GPS, tipos de medições GPS, aplicações práticas GPS.
Conhecimentos gerais em AutoCAD até a versão 2010:
conceitos, referências, configurações e utilitários.
Legislação (as leis que constam na bibliografia poderão
ser usadas em sua totalidade, exceto quando os artigos
estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais – Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da Organização
do Estado - Art. 29 a 41. Da Organização dos Poderes Art. 44 a 69.).
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- AUTOCAD. Ajuda do AutoCAD (Ajuda eletrônica
integrada ao Programa).
- BALDAM, Roquemar; OLIVEIRA, Adriano de; COSTA,
Lorenço. AUTOCAD 2010 - Utilizando Totalmente.
Editora Érica.
- BORGES, Alberto de Campos. Exercícios de
Topografia. Edgar Blucher.
- _______________________. Topografia. Vol. I e II.
Edgar Blucher.
- ESPARTEL, L. Curso de Topografia. Globo.
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- FITZ, Paulo Roberto. Cartografia Básica. Ed. Oficina
de Texto.
- OLIVEIRA, Cêurio de. Curso de Cartografia
Moderna. Ed. IBGE.
EDUCADOR SOCIAL
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Conteúdo 2 – Legislação e Conhecimentos
Específicos:
1) Relações entre família e escola. 2) Adolescência. 3)
Questionamentos sobre: Cuidados e atenção com
crianças,
adolescentes e adultos.
4) O Corpo
Humano: Noções gerais. 5) Nutrição: Noções gerais. 6)
Desenvolvimento infantil. 7)Higiene. 8) O esporte, a
criança e o adolescente. 9) Abuso infantil e maus-tratos.
10)Estatuto da Criança e do Adolescente. 11)
Legislação (as leis que constam na bibliografia poderão
ser usadas em sua totalidade, exceto quando os artigos
estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 59 a 75. Da Ordem
Social - Art. 193 a 204. Do Meio Ambiente - Art. 225.
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e
do Idoso – 226 a 230).
- BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e
alterações. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e
alterações. Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- GOWDAK, Demétrio. Ciências Natureza e Vida.
FTD.
- HUTZ, Cláudio Simon. Situações de Risco e
Vulnerabilidade na Infância e na Adolescência:
aspectos teóricos e estratégias de intervenção. Casa
do Psicólogo.
- OUTEIRAL, José O. Adolescer – Estudos Revisados
sobre Adolescência. Revinter.
- PEREIRA, Denise Zimpek e outros. Criando
crianças. Editora Artmed.
- Outros manuais, livros e apostilas com os conteúdos
indicados.
OFICIAL DE PATRIMONIO
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Conteúdo 2 – Legislação e Conhecimentos
Específicos:
1) Administração Pública. 2) Poderes Administrativos. 3)

Contratos Administrativos e Licitação. 4) Serviços
Públicos. 5) Servidores Públicos. 6) Improbidade
Administrativa. 7) Bens públicos. 8) Noções sobre
empenho e despesa pública. 9) Administração de
materiais: a) Compras: função, solicitação. b)
Organização. c) Recebimento. d) Armazenamento. e)
Controle e entrega de material. f) Inventário. 10)
Cuidados com o ambiente de trabalho: limpeza do local
de trabalho; remoção de lixos e detritos; noções de
segurança e higiene do trabalho. 11) Legislação (as leis
que constam na bibliografia poderão ser usadas em sua
totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 59 a 75.).
- BRASIL Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964 e
alterações. Estatui Normas Gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.
- BRASIL. Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações. Institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e
alterações. Institui, no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens
e serviços comuns, e dá outras providências.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito
Administrativo Descomplicado. Método.
- DIAS, Marco Aurélio P. Administração de Materiais:
Princípios, Conceitos e Gestão. Editora Atlas.
- MARTINS, Fernando Rodrigues. Controle do
Patrimônio Público. Revista dos Tribunais.
- Outros manuais, livros e apostilas com os conteúdos
indicados.
TÉCNICO DE CADASTRO MULTIFINALITÁRIO
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 – Legislação e Conhecimentos
Específicos:
1)Conhecimentos gerais em AutoCAD até a versão
2010: conceitos, referências, configurações e utilitários.
Referências Bibliográficas:
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
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- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- AUTOCAD. Ajuda do AutoCAD (Ajuda eletrônica
integrada ao Programa).
- BALDAM, Roquemar; OLIVEIRA, Adriano de;
COSTA, Lorenço. AUTOCAD 2010 - Utilizando
Totalmente. Editora Érica.
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 – Legislação e Conhecimentos
Específicos:
1) Contabilidade Geral: a) Conceito, princípios
contábeis. b) Contas: conceito, função, funcionamento,
teoria das contas, classificação das contas. c) Plano de
Contas:
conceito,
finalidades,
características,
planificação
contábil.
d)
Escrituração:
objeto,
classificação, disposições legais, livros de escrituração,
formalidades na escrituração contábil. e) Lançamento:
conceito, critérios para debitar e creditar, fórmulas de
lançamento, retificação de lançamentos, documentos
contábeis. f) Balancete de Verificação: conceitos, tipos
de balancetes, periodicidade. g) Apuração do Resultado
do Exercício: períodos contábeis, regimes de apuração
do resultado, lançamentos de ajustes. h) Avaliação de
Investimentos:
conceito,
critérios,
método
de
equivalência patrimonial. i) Demonstrações Contábeis:
demonstração de origens e aplicações de recursos. j)
DVA - Demonstrações do Valor Adicionado. k) DFCx Demonstração do Fluxo de Caixa. 2) Contabilidade
Pública: conceito, campo de aplicação, sistemas de
contabilização, regimes contábeis. a) Orçamento
Público: definição e princípios orçamentários, processo
de planejamento-orçamento - Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamentos Anuais e
execução orçamentária, ciclo orçamentário, créditos
adicionais. b) Demonstrações Contábeis: Balanço
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstrações
e Variações Patrimoniais. c) Patrimônio Público:
Conceito, aspecto quantitativo e qualitativo, variações
patrimoniais, Inventário. Repercussão da movimentação
da receita e despesas sobre o patrimônio. Avaliação e
inventário.
Insubsistências
e
superveniências
patrimoniais. d) Créditos Adicionais: Conceito,
classificação, requisitos para a abertura de créditos,
vigência. e) Regime de Adiantamento: Conceito,
características, finalidade, concessão e controle. f)
Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente:
Elementos constitutivos, formas de avaliação. Restos a
pagar. Dívida ativa. g) Plano de Contas e Sistemas. h)
Prestação de Contas e Accountability. i) Controle
Interno e Externo e as Contas Governamentais. j)
Responsabilidade Fiscal. 3) Legislação (as leis que
constam na bibliografia poderão ser usadas em sua
totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
Referências Bibliográficas:

- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil. Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais – Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 75. Da
Tributação e Orçamento, Da Ordem Econômica e
Financeira - Art. 145 a 181).
- BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000 e alterações. Estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.
- BRASIL Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964 e
alterações e legislação complementar. Estatui
Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
- BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e
alterações. Lei de Improbidade Administrativa.
- BRASIL. Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações. Institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e
alterações. Institui, no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens
e serviços comuns, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Regula o acesso a informações.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- TRAMANDAI. Lei nº 570, de 24 de dezembro de
1984 e alterações. Código Tributário do Município de
Tramandaí.
- ALBUQUERQUE, Claudiano Manoel de; FEIJÓ,
Paulo Henrique; MEDEIROS, Márcio Bastos. Gestão
de finanças públicas. Gestão Pública Editora.
- ALMEIDA, M. C. Curso básico de contabilidade.
Atlas.
- ANGÉLICO, J. Contabilidade Pública. Atlas.
- BRAGA, H. R. Demonstrações Contábeis: estrutura,
análise e interpretação. Atlas
- BRASIL. Ministério da Fazenda, Secretaria do
Tesouro Nacional. Manual Técnico de contabilidade
aplicada
ao
setor
público.
Brasília:
STN/Coordenação-Geral de contabilidade, 2012.
Volumes I e II.
- CÂMARA DOS DEPUTADOS. Legislação brasileira
sobre gestão de finanças públicas. Coordenação
Edições Câmara.
- CAVALHEIRO, J. B.; FLORES, P. C. A Organização
do Sistema de Controle Interno Municipal.
CRC/RS.
- EQUIPE
DE
PROFESSORES
FEA/USP.
Contabilidade Introdutória. Atlas.
- FRANCO, H. Contabilidade Geral. Atlas.
- GRECO, A.; AREND, L. Contabilidade: teoria e
prática básicas. Saraiva.
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- IUDÍCIBUS, S. Contabilidade gerencial. Atlas.
- IUDÍCIBUS, S.; MARTINS, E.; GELBCKE, E. R.;
SANTOS, A. Manual de Contabilidade Societária –
Atlas - FIPECAFI – FEA – USP/SP.
- KOHAMA, H. Balanços Públicos - Teoria e Prática.
Atlas.
- KOHAMA, H. Contabilidade Pública: teoria e prática.
Atlas.
- LIMA, D. V.; CASTRO R. G. Contabilidade Pública –
Integrando União, Estados e Municípios. Atlas.
- MACHADO JÚNIOR, J. Teixeira. REIS, Heraldo da
Costa. A Lei 4320 comentada e a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Rio de Janeiro: Lúmen
Juris.
- MARION, J.C. Contabilidade Empresarial. Atlas.
- MARION, J. C. Contabilidade Básica. Atlas.
- NASCIMENTO, José Olavo do. Inventário nos Entes
Públicos e Temas Conexos. CRC/RS.
- REIS, H.C. Contabilidade e Gestão Governamental
– Estudos especiais. IBAM.
- RIBEIRO, O. M. Contabilidade Geral Fácil. Saraiva.
- RIO GRANDE DO SUL. Conselho Regional de
Contabilidade.
Princípios
Fundamentais
de
Contabilidade
e
Normas
Brasileiras
de
Contabilidade. CRC/RS.
- RIO GRANDE DO SUL. Conselho Regional de
Contabilidade. Plano de Contas. Disponível em
www.tce.rs.gov.br
- ROSS, S.; WESTERFIELD, R.W.; JAFFE, J.F.
Administração Financeira: corporate finance. Atlas.
- ROSSI, S. C. A Lei nº 4320 no contexto da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Nova Dimensão Jurídica
Ltda.
- SILVA, L. M. Contabilidade Governamental - Um
Enfoque Administrativo. Atlas.
Somente para os cargos de ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, TESOUREIRO e TOPÓGRAFO
PORTUGUÊS
Conteúdos:
1) Compreensão e interpretação de textos: ideia central
e intenção comunicativa; significado contextual de
palavras e expressões. 2) Ortografia. 3) Acentuação
gráfica. 4) Separação silábica. 5) Classes de palavras.
6) Emprego e flexão de tempos e modos verbais verbos regulares e irregulares. 7) Termos da oração. 8)
Concordância nominal e verbal. 9) Pontuação. 10)
Classificação, uso e flexão de substantivos e adjetivos:
singular e plural; aumentativo e diminutivo; feminino e
masculino. 11) Sinônimos e antônimos.
MATEMÁTICA
Conteúdos:
1) Conjuntos Numéricos: Naturais e Inteiros:
propriedades, operações, divisibilidade, números
primos, fatoração, máximo divisor comum, mínimo
múltiplo comum. Racionais, Irracionais e Reais –
propriedades, operações, representação geométrica. 2)
Equações e inequações: 1º grau, 2º grau. 3) Sistemas
lineares do 1º grau. 4) Polinômios: operações básicas,
produtos notáveis, fatoração e equações. 5) Geometria
Plana: ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros,

círculo, circunferência, polígonos regulares inscritos e
circunscritos. Propriedades, perímetro e área.
Teoremas de Tales e Pitágoras. 6) Unidade de medida:
comprimento, área, volume, capacidade, massa, tempo.
7) Trigonometria: trigonometria no triângulo retângulo.
8) Matemática Financeira: juros simples; razão;
proporção;
regra
de
três;
porcentagem.
9)
Probabilidade. 10) Estatística. 11) Funções: polinomial
do 1ª e 2ª grau. 12) Raciocínio lógico. 13) Aplicação dos
conteúdos acima listados em situações cotidianas.
INFORMÁTICA
Conteúdos:
1) Informática em Geral: conceitos. 2) Periféricos de um
Computador. 3) Hardware. 4) Software. 5) Utilização e
configurações básicas dos Sistemas Operacionais
Windows XP e Windows 7. 6) Instalação, configuração
e utilização: Word 2003 e versões posteriores, Excel
2003 e versões posteriores e PowerPoint 2003 e
versões posteriores. 7) Recursos Básicos e utilização
do Adobe Reader 8 e versões posteriores. 8)
Configuração e utilização de Impressoras. 9) Noções
básicas de Internet (Internet Explorer 8 e versões
posteriores, Google Chrome 21 e versões posteriores e
Mozilla Firefox 14 e versões posteriores). 10) Utilização
de Correio Eletrônico – Outlook e interface webmail. 11)
Noções de segurança para Internet.
Referências Bibliográficas:
- ADOBE READER. Ajuda do Adobe Reader (Ajuda
integrada e on-line).
- CERT.BR. Cartilha de Segurança para Internet.
Disponível em http://cartilha.cert.br/.
- GOOGLE CHROME. Ajuda do Google Chrome
(Ajuda integrada e on-line).
- MICROSOFT CORPORATION. Ajuda integrada e
on-line do: Windows XP, Windows 7, Internet Explorer,
Outlook, Excel, Word e Power Point.
- MOZILLA FIREFOX. Ajuda do Firefox (Ajuda
integrada e on-line).
- Outros manuais, livros e apostilas relacionados aos
conteúdos.
LEGISLAÇÃO,
ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS

GERAIS

e

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Conteúdo 2 – Legislação e Conhecimentos
Específicos:
1) Administração pública. 2) Poderes Administrativos. 3)
Atos Administrativos. 4) Licitações.
5) Contratos
Administrativos. 6) Serviços Públicos. 7) Servidores
Públicos. 8) Correspondência Oficial. 9) Redação
Oficial. 10) Formas de Tratamento. 11) Expressões e
Vocábulos Latinos de uso frequente nas Comunicações
Administrativas Oficiais. 12) Modelos e/ou Documentos
utilizados. 13) Cuidados com o ambiente de trabalho:
Noções de segurança e higiene do trabalho. 14)
Legislação (as leis que constam na bibliografia poderão
ser usadas em sua totalidade, exceto quando os artigos
estiverem especificados)

Página 30 de 81

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69).
- BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000 e alterações. Estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e
alterações. Lei de Improbidade Administrativa.
- BRASIL. Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações. Institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e
alterações. Institui, no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens
e serviços comuns, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Regula o acesso a informações.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito
Administrativo Descomplicado. Método.
- BRASIL. Presidência da República. Manual de
redação da Presidência da República.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito
Administrativo. Editora Atlas S.A.
- KASPARY, Adalberto José. Redação Oficial Normas
e Modelos. Edita.
- Outros manuais, livros e apostilas com os conteúdos
indicados.
TESOUREIRO
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Conteúdo 2 – Legislação e Conhecimentos
Específicos:
1) Noções básicas de contabilidade: escrituração de
fatos contábeis, receitas, despesas, ativo, passivo,
patrimônio líquido. Provisões de despesas a pagar.
Elaboração do livro caixa: entradas e saídas de
numerários. Elaboração do fluxo de caixa. 2)
Conhecimentos sobre: Lei Orçamentária Anual:
previsão, execução e controle; exercício financeiro;
créditos adicionais; fundos especiais; recursos
vinculados e recursos livres; sistemas contábeis das
entidades públicas; receita e despesa pública. Receitas
e despesas extra-orçamentário. Elaboração do Balanço
Financeiro e do Balanço Orçamentário. Análise do
Balanço Financeiro e Orçamentário. 3) Sistema
Tributário Municipal. 4) Sistema de controle interno. 5)
Conhecimentos sobre conciliação bancária, títulos de
crédito (cheque, nota promissória, duplicata) e outros

documentos bancários. 6) Legislação (as leis que
constam na bibliografia poderão ser usadas em sua
totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil. Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais – Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 75. Da
Tributação e Orçamento, Da Ordem Econômica e
Financeira - Art. 145 a 181).
- BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000 e alterações. Estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.
- BRASIL Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964 e
alterações. Estatui Normas Gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.
- BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 e
alterações. Código Tributário Nacional (Art. 2º ao
95).
- BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e
alterações. Lei de Improbidade Administrativa.
- BRASIL. Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações. Institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e
alterações. Institui, no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens
e serviços comuns, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Regula o acesso a informações.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- TRAMANDAI. Lei nº 570, de 24 de dezembro de
1984 e alterações. Código Tributário do Município de
Tramandaí.
- ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e Análise de

Balanços: um enfoque econômico-financeiro. Atlas.
- BOTELHO, Milton Mendes. Manual de Controle

Interno: teoria e prática um enfoque na administração
pública municipal. Juruá.
- CRUZ,
Flávio
da.
(Coordenador).
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal
Comentada:
Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. São
Paulo: Atlas.
- GUEDES, José Rildo de Medeiros. O que os
gestores municipais devem saber: política e
gestão tributária municipal eficiente. Rio de
Janeiro: IBAM (Capítulo referente ao Sistema
Tributário Municipal).
- KOHAMA, Helio. Balanços Públicos: teoria e prática.
Atlas.
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- MACHADO JÚNIOR, J. Teixeira. REIS, Heraldo da

-

-

Costa. A Lei 4320 comentada e a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Rio de Janeiro: Lúmen
Juris.
MARION, José Carlos. Análise das Demonstrações
contábeis: contabilidade empresarial. Atlas.
MARION, J.C. Contabilidade Empresarial. Atlas.
MANUAL DE RECEITA NACIONAL: Aplicado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a
partir da elaboração e execução da lei orçamentária
de 2009. 1ª Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 3,
de 2008.
RIBEIRO, O. M. Contabilidade Geral Fácil. Saraiva.
SÁ, Carlos Alexandre. Fluxo de caixa: a visão da
tesouraria e da controladoria. São Paulo: Atlas.
Outros manuais, livros e apostilas com os conteúdos
indicados.

TOPÓGRAFO
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 – Legislação e Conhecimentos
Específicos:
1)Topografia: a) Definição,objetivos, b)divisões e
unidades usuais. 2) Equipamentos auxiliares da
topografia. 3) Métodos de medição de distâncias
horizontais.
4)
Levantamento
de
pequenas
propriedades somente com medidas lineares. 5)
Direções norte-sul magnética e norte-sul verdadeira. 6)
Rumos e azimutes. 7) Correção de rumos e azimutes.
8) Levantamento utilizando poligonais como linhas
básicas. 9) Cálculo de coordenadas parciais, de
abscissas e de ordenadas parciais. 10) Cálculo de área
de polígono. 11) Teodolito. 12) Métodos de medição de
ângulos. 13) Altimetria-nivelamento geométrico. 14)
Taqueometria. 15) Cálculo das distâncias e vertical
entre dois pontos pelo método das rampas e pela mira
de base. 16) Noções de equipamento eletrônico. 17)
Medidas indiretas de distâncias. 18) Divisão de
propriedades. 19) Curvas de nível - formas - métodos
de obtenção. 20) Terraplenagem para plataformas. 21)
Medição de vazões. 22) Curvas horizontais de
concordância. 23) Curvas verticais de concordância. 24)
Superelevação nas curvas. 25) Superlargura nas
curvas. 26) Locação de taludes. 27) Cálculo de volumes
- correções prísmoidal e de volumes em curvas. 28)
Diagrama de massas. 29) Locação de obras. 30)
Correção das distâncias. 31) Correção de rumos e
azimutes. 32) Divisão e Demarcação Amigáveis e
Judiciais. 33) Traçado das Curvas de Nível. 34)
Desenho Topográfico. 35) Locação das Linhas
Divisórias. 36) Conhecimentos gerais em AutoCAD até
a versão 2010: conceitos, referências, configurações e
utilitários.
Referências Bibliográficas:
- AUTOCAD. Ajuda do AutoCAD (Ajuda eletrônica
integrada ao Programa).

- BALDAM, Roquemar; OLIVEIRA, Adriano de; COSTA,
Lorenço. AUTOCAD 2010 - Utilizando Totalmente.
Editora Érica.
- BORGES, Alberto de Campos. Exercícios de
Topografia. Edgar Blucher.
- ________________________. Topografia. Vol. I e
II.Edgar Blucher.
- COMASTRI, José. Topografia Aplicada - Medição,
Divisão e Demarcação. UFV.
- CORDINI,
Carlos
Loch
Jucilei.
Topografia
Contemporânea (planimetria). UFSC.
- ESPARTEL, L.; Luderitz, J. Caderneta de Campo.
Globo.
- ESPARTEL, L. Curso de Topografia. Globo.
- GARCIA, G. J.; Piedade, C. R. Topografia Aplicada
às Ciências Agrárias. Nobel.
Somente
para
os
cargos
de
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, OFICIAL ADMINISTRATIVO e
TELEFONISTA
PORTUGUES
Conteúdos:
1) Interpretação de texto: ideia central; leitura
compreensão
das
informações;
vocabulário;
substituição de palavras e expressões no texto. 2)
Ortografia. 3) Acentuação. 4) Classificação, uso e flexão
de substantivos e adjetivos: singular e plural;
aumentativo e diminutivo; feminino e masculino. 5)
Sinônimos e antônimos.
MATEMÁTICA
Conteúdos:
1) Sistema numérico: unidade, dezena, centena e
milhar. 2) Números naturais (N): propriedades,
operações básicas, pares e ímpares, sucessor e
antecessor, numerais multiplicativos: dobro, triplo e
quádruplo. 3) Números decimais e fracionários:
propriedades, operações básicas. 4) Expressões
numéricas: operações básicas. 5) Sistema monetário
brasileiro. 6) Unidades de medida: comprimento, área,
massa, capacidade, tempo. 7) Porcentagem. 8)
Interpretação de tabelas e gráficos. 9) Geometria plana:
perímetro e área de quadriláteros. 10) Raciocínio lógico.
11) Aplicação dos conteúdos acima listados em
situações cotidianas.
INFORMÁTICA
Conteúdos:
1) Informática em Geral: conceitos. 2) Periféricos de um
Computador. 3) Hardware. 4) Software. 5) Utilização e
configurações básicas dos Sistemas Operacionais
Windows XP e Windows 7. 6) Instalação, configuração
e utilização: Word 2003 e versões posteriores, Excel
2003 e versões posteriores e PowerPoint 2003 e
versões posteriores. 7) Recursos Básicos e utilização
do Adobe Reader 8 e versões posteriores. 8)
Configuração e utilização de Impressoras. 9) Noções
básicas de Internet (Internet Explorer 8 e versões
posteriores, Google Chrome 21 e versões posteriores e
Mozilla Firefox 14 e versões posteriores). 10) Utilização
de Correio Eletrônico – Outlook e interface webmail. 11)
Noções de segurança para Internet.
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Referências Bibliográficas:
- ADOBE READER. Ajuda do Adobe Reader (Ajuda
integrada e on-line).
- CERT.BR. Cartilha de Segurança para Internet.
Disponível em http://cartilha.cert.br/.
- GOOGLE CHROME. Ajuda do Google Chrome
(Ajuda integrada e on-line).
- MICROSOFT CORPORATION. Ajuda integrada e
on-line do: Windows XP, Windows 7, Internet Explorer,
Outlook, Excel, Word e Power Point.
- MOZILLA FIREFOX. Ajuda do Firefox (Ajuda
integrada e on-line).
- Outros manuais, livros e apostilas relacionados aos
conteúdos.
LEGISLAÇÃO,
ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS

GERAIS

e

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Conteúdo 2 – Legislação e Conhecimentos
Específicos:
1) Administração pública. 2) Poderes Administrativos. 3)
Atos Administrativos. 4) Licitações.
5) Contratos
Administrativos. 6) Serviços Públicos. 7) Servidores
Públicos. 8) Correspondência Oficial. 9) Redação
Oficial. 10) Formas de Tratamento. 11) Expressões e
Vocábulos Latinos de uso frequente nas Comunicações
Administrativas Oficiais. 12) Modelos e/ou Documentos
utilizados. 13) Cuidados com o ambiente de trabalho:
Noções de segurança e higiene do trabalho. 14)
Legislação (as leis que constam na bibliografia poderão
ser usadas em sua totalidade, exceto quando os artigos
estiverem especificados)
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69).
- BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000 e alterações. Estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e
alterações. Lei de Improbidade Administrativa.
- BRASIL. Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações. Institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e
alterações. Institui, no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens
e serviços comuns, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Regula o acesso a informações.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de

abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito
Administrativo Descomplicado. Método.
- BRASIL. Presidência da República. Manual de
redação da Presidência da República.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito
Administrativo. Editora Atlas S.A.
- KASPARY, Adalberto José. Redação Oficial Normas
e Modelos. Edita.
- Outros manuais, livros e apostilas com os conteúdos
indicados.
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Conteúdo 2 – Legislação e Conhecimentos
Específicos:
1) Administração pública. 2) Poderes Administrativos. 3)
Atos Administrativos. 4) Licitações.
5) Contratos
Administrativos. 6) Serviços Públicos. 7) Servidores
Públicos. 8) Correspondência Oficial. 9) Redação
Oficial. 10) Formas de Tratamento. 11) Expressões e
Vocábulos Latinos de uso frequente nas Comunicações
Administrativas Oficiais. 12) Modelos e/ou Documentos
utilizados. 13) Cuidados com o ambiente de trabalho:
Noções de segurança e higiene do trabalho. 14)
Legislação (as leis que constam na bibliografia poderão
ser usadas em sua totalidade, exceto quando os artigos
estiverem especificados)
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69).
- BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000 e alterações. Estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e
alterações. Lei de Improbidade Administrativa.
- BRASIL. Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações. Institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e
alterações. Institui, no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens
e serviços comuns, e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Regula o acesso a informações.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito
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Administrativo Descomplicado. Método.
- BRASIL. Presidência da República. Manual de
redação da Presidência da República.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito
Administrativo. Editora Atlas S.A.
- KASPARY, Adalberto José. Redação Oficial Normas
e Modelos. Edita.
- Outros manuais, livros e apostilas com os conteúdos
indicados.
TELEFONISTA
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Conteúdo 2 – Legislação e Conhecimentos
Específicos:
COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA: atendimento ao
público,
relações
humanas,
comunicação,
comunicações
organizacionais,
eficácia
nas
comunicações administrativas, atendimento telefônico,
formulários, serviços da empresa brasileira de
telégrafos, fraseologia adequada, formas de tratamento
básicas. ATIVIDADES: organização do trabalho,
apresentação pessoal, utilização de fax e secretária
eletrônica, utilização e conservação do equipamento
telefônico, serviços de telecomunicações, uso e
manuseio da lista telefônica, numeração telefônica,
procedimentos para efetuar ligações. Portabilidade
Numérica.
Telefones
de
utilidade
pública.
ERGONOMIA:
postura
e
movimento,
fatores
ambientais, organização e higiene do/no local de
trabalho, informação e operação. LEGISLAÇÃO (as leis
que constam na bibliografia poderão ser usadas em sua
totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais – Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69.).
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- AZEVEDO, I. Secretária: um guia prático. SENAC
São Paulo.
- BRASIL. Presidência da República. Gilmar Ferreira
Mendes e Nestor José Forster Júnior. Manual de
redação da Presidência da República. Brasília:
Presidência da República, 2002. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/manual/manual.ht
m
- DUL, J.; WEERDMEESTER, B. Ergonomia prática.
Edgard Blucher.
- MEDEIROS, J. B. Manual da Secretária: Técnicas
de Trabalho. Atlas.
- MINISTÉRIO DAS TELECOMUNICAÇÕES. Agência
Nacional de Telecomunicações ANATEL. Disponível
em http://www.anatel.gov.br

- Outros manuais, livros e apostilas com os conteúdos
indicados.
Para os cargos da TABELA D – ANALISTA DE
SISTEMAS e TECNICO EM INFORMÁTICA
Somente para o cargo de ANALISTA DE SISTEMAS
PORTUGUÊS
Conteúdos:
1) Compreensão e interpretação de textos: ideia central
e intenção comunicativa; estruturação e articulação do
texto; significado contextual de palavras e expressões;
pressuposições e inferências; nexos e outros recursos
coesivos; recursos de argumentação. 2) Ortografia. 3)
Acentuação gráfica. 4) Classes de palavras. 5)
Estrutura e formação de palavras. 6) Semântica. 7)
Colocação pronominal. 8) Flexão nominal e verbal. 9)
Emprego de tempos e modos verbais. 10) Vozes do
verbo. 11) Termos da oração. 12) Coordenação e
subordinação: emprego das conjunções, locuções
conjuntivas e dos pronomes relativos. 13) Concordância
nominal e verbal. 14) Regência nominal e verbal. 15)
Ocorrência de crase. 16) O uso dos porquês. 17)
Pontuação. 18) Figuras de linguagem. 19) Vícios de
linguagem.
MATEMÁTICA
Conteúdos:
1) Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais,
Irracionais, Reais
– propriedades, operações,
representação geométrica. 2) Equações: 1º grau, 2º
grau. 3) Funções: função polinomial do 1º grau, função
polinomial do 2º grau, função exponencial, função
logarítmica. 4) Sequências numéricas: progressão
aritmética (PA) e progressão geométrica (PG). 5)
Sistemas lineares. 6) Análise Combinatória. 7)
Probabilidade. 8) Estatística. 9) Matemática Financeira:
juros simples e compostos, descontos, taxas
proporcionais; razão e proporção, regra de três,
porcentagem, taxas de acréscimo e decréscimos, taxa
de lucro ou margem sobre o preço de custo e sobre o
preço de venda. 10) Geometria Plana: unidades de
medidas, perímetro e área. Teoremas de Tales e
Pitágoras. 11) Geometria Espacial: unidades de
medidas, áreas e volume. 12) Raciocínio lógico. 13)
Aplicação dos conteúdos acima listados em situações
cotidianas.
LEGISLAÇÃO,
CONHECIMENTOS
GERAIS
e
ESPECÍFICOS
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 – Legislação e Conhecimentos
Específicos:
1) Conhecimentos Gerais: Sistemas operacionais: teoria,
implementação
e
administração
de
sistemas
operacionais: Windows 2003 Server, Windows 2008
Server, Windows 7, Mac OS, Linux; linguagens de quarta
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geração, programação estruturada e orientada a objetos,
interface gráfica. 2) Sistemas de Informação: engenharia
da informação, modelagem de dados (modelo E-R),
modelagem de procedimentos, dicionário de dados,
conceito e projeto de banco de dados relacionais. 3)
Sistemas de Computação: sistemas centralizados,
descentralizados
e
distribuídos,
arquitetura
cliente/servidor: conceitos e características, tipos e
implementações
de
modelos
em
arquitetura
cliente/servidor, conceitos de conectividade, distribuição
de dados, lógica e apresentação. 4) Desenvolvimento de
Aplicações: princípios de engenharia de software (análise
e projeto - conceitos, princípios e métodos, produto e
processo de software, modelos de ciclo de vida de
software, planejamento e gerência de projetos, métodos
ágeis, scrum, extreme programming, métrica de
software), modelos de desenvolvimento, análise e
técnicas de levantamento de requisitos, análise e
projetos estruturados, análise e projetos orientados a
objetos, conceitos básicos de UML (Unified Modeling
Language), arquitetura de aplicações para o ambiente
Internet, arquitetura em três camadas, arquitetura
cliente/servidor, ferramentas CASE, elaboração de plano
de testes, teste e manutenção de software, testes de
módulos e de integração, qualidade de software, noções
gerais dos modelos de medição de qualidade ISO/IEEE e
CMMI. 5) Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados
(SGBD) e Bancos de Dados: conceitos e arquitetura para
sistemas de bancos de dados, características de um
SGBD, modelagem de dados e projeto de banco de
dados para ambiente relacional e modelagem
multidimensional, linguagens de definição e manipulação
de dados: SQL, banco de dados ORACLE e MySQL,
noções de Datawarehousing e
Datamining. 6)
Administração de Dados e Administração de Bancos de
Dados: conceitos, objetivos, estruturas de bancos de
dados, métodos de acesso, organização física de
arquivos. 7) Redes de Computadores: Topologias e
arquiteturas de rede, Modelo OSI da ISO, Padrões de
rede Cliente-Servidor, Sistemas Cliente-Servidor:
construção e gerenciamento, Segurança em redes de
computadores. 8) Legislação (as leis que constam na
bibliografia poderão ser usadas em sua totalidade,
exceto quando os artigos estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais – Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69).
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. UML,
guia do usuário. Campus.
- BROWN, K. Programming Windows Security.
Addison-Wesley.

- CARISSIMI, A. S.; ROCHOL, J.; GRANVILLE, L. Z..
Redes de Computadores. Bookman.
- COHN, M. Desenvolvimento de Software Com
Scrum - Aplicando Métodos Ágeis Com Sucesso.
Bookman.
- COMER, D. E. Redes de computadores e Internet.
Artmed.
- DAMAS, L. SQL - structured query language. LTC.
- DEITEL, H. M. Java, como programar. Prentice Hall
Brasil.
- EVARISTO, J.; CRESPO, S. Aprendendo a
Programar:
programando
numa
linguagem
algorítmica executável (ILA). Book Express.
- FILHO, J. E. M. Descobrindo o LINUX. Novatec.
- FURGERI, S. Java 2: ensino didático, desenvolvendo
e implementando aplicações. Érica.
- GALLMEISTER, B. POSIX 4: Programming for the
Real World. O’Reilly Media, Inc.
- Guia
Foca
GNU/Linux.
Disponível
em
http://www.guiafoca.org/
- GUSTAFSON, D. A. Teoria e Problemas de
Engenharia de Software (Coleção Schaum).
Bookman.
- HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. SagraLuzzatto.
- JINO, M.; MALDONADO, J. C.; DELAMARO, M. E.
Introdução ao Teste de Software. Campus.
- KEORG, J. OOP desmistificando: programação
orientada a objetos. Alta Books.
- KORTH, H. F.; SILBERSCHATZ, A.; SUDARSHAN,
S. Sistema de Banco de Dados. Campus.
- LEITE, M. Técnicas de programação: uma
abordagem moderna. Brasport.
- LEVITUS, B. Mac os X Snow Leopard para Leigos.
Alta Books
- LOWE, D. Cliente/Servidor para Leigos. Berkeley
Brasil.
- MACHADO, F. N. R. Tecnologia e Projeto de
Datawarehouse. Érica.
- MACHADO, F. B.; MAIA, L. P. Arquitetura de
Sistemas Operacionais. LTC.
- MEDEIROS, E. Desenvolvendo software com UML
2.0: definitivo. Makron.
- MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft
Windows. (Ajuda eletrônica integrada ao Windows).
- MINASI, M. Dominando Windows Server 2003: a
bíblia. Pearson Education.
- MYSQL . Documentação online. Disponível em:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/
- NAKAMURA, Emilio Tissato; e GEUS, Paulo Lício.
Segurança de Redes em ambientes cooperativos.
Editora Novatec.
- NEMETH, E.; SNYDER, G.H.; TRENT, R.; BOGGS,
A.; CROSBY, M.; MCCLAIN, N. Manual Completo
do Linux: guia do administrador. Pearson Makron
Books.
- ORACLE. Documentação online. Disponível em:
http://docs.oracle.com/cd/E26923_01/index.html
- PAULA, W. P. F. Engenharia de Software:
fundamentos, métodos e padrões. LTC.
- PREPPERNAU, J.; COX, J. Windows 7 - Passo a
Passo. Bookman.
- PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software.
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McGraw-Hill.
- REZENDE, D. A. Engenharia de Software e
Sistemas de Informação. Brasport.
- RUMBAUGH, J.; BLAHA, M. Modelagem e Projetos
Baseados em Objetos. Campus.
- SILVA, N. P. Análise e Estruturas de Sistemas de
Informação. Érica.
- SOARES, L. F.; SOUZA FILHO, G. L.; COLCHER, S.
Redes de Computadores: das LANs, MANs e WANs
as redes ATM. Campus.
- SOMMERVILLE. Engenharia de Software. Afiliada –
ABDR.
- STANEK, W. R. Windows Server 2008 - Guia
Completo. Bookman.
- TEOREY, T.; LIGHTSTONE, S.; NADEAU, T. Projeto e
Modelagem de Bancos de Dados. Campus.
- TANEBAUM, Andrew S.. Redes de Computadores.
Rio de Janeiro: Elsevier.
- _____________________ Sistemas Operacionais
Modernos. Prentice-Hall.
- VAREJÃO, F. Linguagens de Programação:
conceitos e técnicas. Campus.
- WAZLAWICK, R. S. Análise e Projeto de Sistemas
de Informação Orientados a Objetos. Elsevier.

Somente para
INFORMÁTICA

o

cargo

de

TECNICO

EM

PORTUGUÊS
Conteúdos:
1) Compreensão e interpretação de textos: ideia central
e intenção comunicativa; estruturação e articulação do
texto; significado contextual de palavras e expressões;
pressuposições e inferências; emprego de nexos e
outros recursos coesivos. 2) Ortografia. 3) Acentuação
gráfica. 4) Classes de palavras. 5) Estrutura e formação
de palavras. 6) Semântica. 7) Colocação pronominal. 8)
Flexão nominal e verbal. 9) Emprego de tempos e
modos verbais. 10) Vozes do verbo. 11) Termos da
oração. 12) Coordenação e subordinação: emprego das
conjunções, locuções conjuntivas e dos pronomes
relativos. 13) Concordância nominal e verbal. 14)
Regência nominal e verbal. 15) Ocorrência de crase.
16) O uso dos porquês. 17) Pontuação. 18) Figuras de
linguagem. 19) Vícios de linguagem.
MATEMÁTICA
Conteúdos:
1) Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais,
Irracionais, Reais
– propriedades, operações,
representação geométrica. 2) Equações e inequações:
1º
grau,
2º
grau,
exponencial,
logarítmica,
trigonométrica. 3) Funções: função polinomial do 1º
grau, função polinomial do 2º grau, função exponencial,
função logarítmica, funções trigonométricas. 4)
Trigonometria: triângulo retângulo, triângulos quaisquer,
ciclo trigonométrico, relações entre arcos, equações e
inequações. 5) Sequências numéricas: progressão
aritmética (PA) e progressão geométrica (PG). 6)
Matriz, determinante e sistemas lineares. 7) Análise
Combinatória. 8) Probabilidade. 9) Estatística. 10)

Matemática Financeira: juros simples e compostos,
descontos, taxas proporcionais; razão e proporção,
regra de três, porcentagem, taxas de acréscimo e
decréscimos, taxa de lucro ou margem sobre o preço de
custo e sobre o preço de venda. 11) Geometria Plana:
ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, círculo,
circunferência, polígonos regulares inscritos e
circunscritos, unidades de medida. Propriedades,
perímetro e área. Teoremas de Tales e Pitágoras. 12)
Geometria Espacial: poliedros, prismas, pirâmide,
cilindro, cone, esfera. Elementos, classificação,
unidades de medidas, áreas e volume. 13) Raciocínio
lógico. 14) Aplicação dos conteúdos acima listados em
situações cotidianas.
LEGISLAÇÃO,
CONHECIMENTOS
GERAIS
e
ESPECÍFICOS
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 – Legislação e Conhecimentos
Específicos:
1)
Sistemas
Operacionais:
características
e
funcionalidades dos sistemas operacionais corporativos
da família Windows e LINUX, sistemas distribuídos:
clusters e redes. 2) Noções de Programação:
construção de algoritmos, tipos de dados simples e
estruturados, variáveis e constantes, comandos de
atribuição, avaliação de expressões, comandos de
entrada e saída, funções pré-definidas, conceito de
bloco de comandos, estruturas de controle,
subprogramação,
passagem
de
parâmetros,
recursividade, programação estruturada. 3) Orientação
a Objetos: conceitos fundamentais, programação
orientada a objetos. 4) Redes de computadores:
conceitos e nomenclaturas, protocolos e serviços de
rede, cabeamento e tipos de cabo, tipos e meios de
transmissão, topologias de redes de computadores,
arquiteturas de redes de computadores, técnicas
básicas de transmissão de informação, Modelo OSI da
ISO, elementos de interconexão de redes de
computadores (hubs, bridges, switches, roteadores,
gateways), construção e gerenciamento de sistemas
cliente-servidor, servidores de email, servidores Web e
servidores proxy; domínios, servidores DNS e entidades
de registros, conceitos e aplicações sobre protocolo
TCP/IP, segurança em redes de computadores
(autenticação de usuários, senhas e Kerberos). 5)
Projetos de Web Sites. 6) Linguagem HTML. 7)
Serviços e protocolos da Internet; funcionamento e
características de: SMTP, FTP, Telnet, UDP, DNS, EMAIL, POP3, IMAP. 8) Segurança da Informação:
conceitos de segurança da informação, classificação da
informação, segurança física e segurança lógica,
ataques e proteções relativos a hardware, software,
sistemas operacionais, aplicações, bancos de dados,
redes, inclusive firewalls e proxies, pessoas e ambiente
físico, sistemas de Backup (tipos de backups, planos de
contingência e meios de armazenamento para
backups), vírus de computador (tipos de vírus, danos
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causados por vírus, antivírus, Cavalo de Tróia, Spoof e
negação de serviço), spywares, malware, criptografia,
IPSEC, assinatura digital e autenticação, segurança na
Internet (conceitos básicos de VPN e segurança de
servidores WWW, SMTP, POP, FTP e DNS). 9)
Hardware: conceitos básicos, instalação e configuração
de dispositivos de hardware, funcionamento de
componentes e periféricos: placa motherboard,
memória RAM, placa de rede, fax-modem, monitor de
vídeo, drive de CD-ROM e DVD-ROM, dispositivos de
armazenamento de dados, teclado e mouse. 10)
Legislação (as leis que constam na bibliografia poderão
ser usadas em sua totalidade, exceto quando os artigos
estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição Da República Federativa Do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 59 a 75.).
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.

-

-

-

- BATTISTI, Júlio. Windows XP – Home & Professional
para usuários e administradores. Axcel Books.
- BROWN, K. Programming Windows Security.
Addison-Wesley.
- CERT.br. Cartilha de Segurança para Internet
(Partes de I a VIII). CERT.br. Disponível no endereço
eletrônico <http://cartilha.cert.br/> em 15 de outubro
de 2012.
- DEITEL, Harvey. M.; DEITEL, Paul J. Java: como
programar. Bookman Companhia ED.
- FARRER, Harry. Algoritmos Estruturados. LTC.
- FILHO, JOÃO ERIBERTO MOTA. Descobrindo o
LINUX. Novatec.
- FURGERI, Sérgio. Java 2 - ensino didático:
desenvolvendo e implementando aplicações. Érica.
- GALLMEISTER, B. POSIX 4: Programming for the
Real World. O’Reilly Media, Inc.
- GRAHAM, Ian S. HTML: a referência completa.
Campus.
- GUIMARÃES, Ângelo de Moura; LAGES, Newton
Alberto de Castilhos. Algoritmos e Estruturas de
Dados. LTC.
- IDOETA, Ivan Valeije; CAPUANO, Francisco Gabriel.
Elementos de Eletrônica Digital. Érica.
- JR, Décio. HTTP – Guia de Consulta Rápida.
Novatec.
- KEORG,
James.
OOP
desmistificando:
programação orientada a objetos. Alta Books.
- LOWE, Doug. Cliente/Servidor para Leigos.
Berkeley Brasil.
- MAZIOLI, Gleydson. Guia Foca GNU/Linux.
Disponível no link: <http://www.guiafoca.org/ > em 15
de outubro de 2012.
- MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft
Windows 2000 e 2003 Server. (Ajuda eletrônica

-

integrada aos sistemas operacionais MS Windows
2000 e 2003 Server).
MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft
Windows XP. (Ajuda eletrônica integrada ao MS
Windows XP).
MINASI, Mark. Dominando Windows Server 2003: a
bíblia. Pearson Education.
___________.
Mastering
Windows
XP
Professional. Campus.
NORTON, P., GRIFFITH, A. Guia Completo do
Linux. Berkeley.
SALIBA, Walter L. C. Técnicas de Programação:
uma abordagem estruturada. Makron.
SOARES, Luis Fernando Gomes; LEMOS, Guido;
COLCHER, Sérgio. Redes de Computadores: das
LANs, MANs e WANs às Redes ATM. Campus.
STANEK, William R. Windows Server 2008 - Guia
Completo. Bookman.
TANEBAUM, Andrew S. Redes de Computadores.
Campus.
TORRES, Gabriel. Hardware Curso Completo.
Axcel Books.
______________. Redes de Computadores: Curso
Completo. Axcel Books.
VAREJÃO, Flávio. Linguagens de Programação:
conceitos e técnicas. Campus.
VASCONCELOS, Laércio. Hardware na Prática.
Laércio Vasconcelos.
VELLOSO, F. C. Informática: conceitos básicos.
Campus.

Para o cargo da TABELA E – GUARDA MUNICIPAL
PORTUGUÊS
Conteúdos:
1) Compreensão e interpretação de textos: ideia central
e intenção comunicativa; estruturação e articulação do
texto; significado contextual de palavras e expressões;
pressuposições e inferências; emprego de nexos e
outros recursos coesivos. 2) Ortografia. 3) Acentuação
gráfica. 4) Classes de palavras. 5) Estrutura e formação
de palavras. 6) Semântica. 7) Colocação pronominal. 8)
Flexão nominal e verbal. 9) Emprego de tempos e
modos verbais. 10) Vozes do verbo. 11) Termos da
oração. 12) Coordenação e subordinação: emprego das
conjunções, locuções conjuntivas e dos pronomes
relativos. 13) Concordância nominal e verbal. 14)
Regência nominal e verbal. 15) Ocorrência de crase.
16) O uso dos porquês. 17) Pontuação. 18) Figuras de
linguagem. 19) Vícios de linguagem.
MATEMÁTICA
Conteúdos:
1) Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais,
Irracionais, Reais
– propriedades, operações,
representação geométrica. 2) Equações e inequações:
1º
grau,
2º
grau,
exponencial,
logarítmica,
trigonométrica. 3) Funções: função polinomial do 1º
grau, função polinomial do 2º grau, função exponencial,
função logarítmica, funções trigonométricas. 4)
Trigonometria: triângulo retângulo, triângulos quaisquer,
ciclo trigonométrico, relações entre arcos, equações e
inequações. 5) Sequências numéricas: progressão
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aritmética (PA) e progressão geométrica (PG). 6)
Matriz, determinante e sistemas lineares. 7) Análise
Combinatória. 8) Probabilidade. 9) Estatística. 10)
Matemática Financeira: juros simples e compostos,
descontos, taxas proporcionais; razão e proporção,
regra de três, porcentagem, taxas de acréscimo e
decréscimos, taxa de lucro ou margem sobre o preço de
custo e sobre o preço de venda. 11) Geometria Plana:
ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, círculo,
circunferência, polígonos regulares inscritos e
circunscritos, unidades de medida. Propriedades,
perímetro e área. Teoremas de Tales e Pitágoras. 12)
Geometria Espacial: poliedros, prismas, pirâmide,
cilindro, cone, esfera. Elementos, classificação,
unidades de medidas, áreas e volume. 13) Raciocínio
lógico. 14) Aplicação dos conteúdos acima listados em
situações cotidianas.

INFORMÁTICA
Conteúdos:
1) Informática em Geral: conceitos. 2) Periféricos de um
Computador. 3) Hardware. 4) Software. 5) Utilização e
configurações básicas dos Sistemas Operacionais
Windows XP e Windows 7. 6) Instalação, configuração
e utilização: Word 2003 e versões posteriores, Excel
2003 e versões posteriores e PowerPoint 2003 e
versões posteriores. 7) Recursos Básicos e utilização
do Adobe Reader 8 e versões posteriores. 8)
Configuração e utilização de Impressoras. 9) Noções
básicas de Internet (Internet Explorer 8 e versões
posteriores, Google Chrome 21 e versões posteriores e
Mozilla Firefox 14 e versões posteriores). 10) Utilização
de Correio Eletrônico – Outlook e interface webmail. 11)
Noções de segurança para Internet.
Referências Bibliográficas:
- ADOBE READER. Ajuda do Adobe Reader (Ajuda
integrada e on-line).
- CERT.BR. Cartilha de Segurança para Internet.
Disponível em http://cartilha.cert.br/.
- GOOGLE CHROME. Ajuda do Google Chrome
(Ajuda integrada e on-line).
- MICROSOFT CORPORATION. Ajuda integrada e
on-line do: Windows XP, Windows 7, Internet Explorer,
Outlook, Excel, Word e Power Point.
- MOZILLA FIREFOX. Ajuda do Firefox (Ajuda
integrada e on-line).
- Outros manuais, livros e apostilas relacionados aos
conteúdos.
LEGISLAÇÃO,
CONHECIMENTOS
GERAIS
e
ESPECÍFICOS
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
Conteúdo 2 – Legislação e Conhecimentos
Específicos:
Todo o conteúdo das indicações abaixo (as leis que
constam na bibliografia poderão ser usadas em sua

totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da
Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31;
Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a
69).
- BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e
alterações. Lei de Improbidade Administrativa.
- BRASIL. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e
alterações. Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
Legislação complementar atualizada até a publicação
do presente edital.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- TRAMANDAÍ. Lei nº 0421, de 19 de novembro de
1980 e alterações - Código de Posturas do
Município.
Específicos: Conhecimentos sobre: a) guarda e
vigilância de bens públicos; b) rondas e inspeções; c)
controle de entradas e saídas; d) preservação e
conservação do patrimônio; e) medidas preventivas
contra sinistros e desordens; f) postura e providências
em caso de sinistros e desordens; g) atendimento e
auxílio ao público; h) higiene e apresentação pessoal; i)
limpeza, organização e segurança no trabalho; j)
primeiros socorros.
Para os cargos da TABELA F – COZINHEIRO,
ELETRICISTA, MECÂNICO DE MÁQUINA LEVE,
MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA, OPERÁRIO e
SOLDADOR
PORTUGUES - Comum a todos
Conteúdos:
1) Interpretação de texto: ideia central; leitura
compreensão
das
informações;
vocabulário;
substituição de palavras e expressões no texto. 2)
Ortografia. 3) Acentuação. 4) Classificação, uso e flexão
de substantivos e adjetivos: singular e plural;
aumentativo e diminutivo; feminino e masculino. 5)
Sinônimos e antônimos.
MATEMÁTICA - Comum a todos
Conteúdos:
1) Sistema numérico: unidade, dezena, centena e
milhar. 2) Números naturais (N): propriedades,
operações básicas, pares e ímpares, sucessor e
antecessor, numerais multiplicativos: dobro, triplo e
quádruplo. 3) Números decimais e fracionários:
propriedades, operações básicas. 4) Expressões
numéricas: operações básicas. 5) Sistema monetário
brasileiro. 6) Unidades de medida: comprimento, área,
massa, capacidade, tempo. 7) Porcentagem. 8)
Interpretação de tabelas e gráficos. 9) Geometria plana:
perímetro e área de quadriláteros. 10) Raciocínio lógico.
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11) Aplicação dos conteúdos acima listados em
situações cotidianas.

- Manuais, livros e apostilas com os conteúdos
indicados.

CONHECIMENTOS GERAIS - Comum a todos
Conteúdo - Conhecimentos Gerais:
1) Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica. 2) Noções sobre: a) primeiros socorros; b)
segurança e higiene do trabalho; c) uso adequado do
lixo.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA
Conteúdos:
1) Questionamentos sobre situações reais de trabalho,
especificamente sobre manutenção de veículos,
máquinas e equipamentos. 2) Motor: como desmontar,
reparar, substituir e ajustar o motor e peças anexas,
órgãos de transmissão, freio, direção, suspensão e
equipamento auxiliar. 3) Noções de segurança e higiene
do trabalho. 4) Limpeza do local de trabalho. 5)
Remoção de lixos e detritos.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas com os conteúdos
indicados.

COZINHEIRO
Conteúdos:
1) Noções gerais sobre: a) alimentos, b) função dos
alimentos, c) vitaminas e nutrientes, d) estocagem dos
alimentos, e) controle de estoque, f) reaproveitamento
de alimentos, g) conservação e validade dos alimentos.
2) Nutrição. 3) Merenda escolar. 4) Segurança e higiene
do trabalho. 5) Limpeza e conservação dos objetos de
uso, de equipamentos e do local de trabalho. 6) Coleta
seletiva, separação e destinação correta do lixo.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas que contemplem os
conteúdos indicados.

OPERÁRIO
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
1) Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica. 2) Noções sobre: a) primeiros socorros; b)
segurança e higiene do trabalho; c) uso adequado do
lixo.
Conteúdo 2 – Conhecimentos Específicos:
1) Noções gerais sobre: alvenaria, jardinagem e cultivo
de plantas. 2) Limpeza e higiene em geral. 3) Remoção
de lixos e detritos. 4) Segurança e higiene do trabalho.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas com os conteúdos
indicados.

ELETRICISTA
Conteúdos:
1) Questionamentos sobre instalação de fiação elétrica,
montagem de quadros de distribuição, caixas de fusível,
tomadas e interruptores. 2) Instalação elétrica e de
circuitos, utilização de aparelhos de precisão, reparo ou
substituição de unidades danificadas. 3) Utilização de
ferramentas manuais, soldas e materiais isolantes. 4)
Instalação e manutenção de motores e geradores
elétricos. 5) Leitura de desenhos e esquemas de
circuitos elétricos. 6) Noções de segurança e higiene do
trabalho. 7) Limpeza do local de trabalho. 8) Remoção
de lixos e detritos.
Referências Bibliográficas:
- CREDER, H. Instalações Elétricas. LTC.
- MILLER. R. H. Operação de sistemas de potência.
McGraw-Hill.
- Outros manuais, livros e apostilas com os conteúdos
indicados.

SOLDADOR
Conteúdos:
1) Noções gerais sobre: a) Metalurgia de Sondagem; b)
Ligas; c) Preparação do metal a soldar; d) Processos de
soldagem: Soldagem TIG, Eletrodo revestido, MIG,
Brasagem; 2) Fontes de Energia. 3) Controle de
Qualidade. 4) Defeitos associados à soldagem e
possíveis soluções. 5) Qualidade da solda. 6) Noções
de segurança e higiene do trabalho e uso de
equipamentos de proteção individual.
Referências Bibliográficas:
- INFOSOLDA. O Portal Brasileiro da Soldagem.
Disponível em <www.infosolda.com.br>.
- Outros manuais, livros e apostilas com os conteúdos
indicados.

MECÂNICO DE MÁQUINA LEVE
Conteúdos:
1) Questionamentos sobre situações reais de trabalho,
especificamente sobre manutenção de veículos,
máquinas e equipamentos. 2) Motor: como desmontar,
reparar, substituir e ajustar o motor e peças anexas,
órgãos de transmissão, freio, direção, suspensão e
equipamento auxiliar. 3) Noções de segurança e higiene
do trabalho. 4) Limpeza do local de trabalho. 5)
Remoção de lixos e detritos.
Referências Bibliográficas:

Somente para o cargo de MOTORISTA

Para os cargos da TABELA G - MOTORISTA,
OPERADOR DE MÁQUINA LEVE e OPERADOR DE
MÁQUINA PESADA

PORTUGUÊS
Conteúdos:
1) Compreensão e interpretação de textos: ideia central
e intenção comunicativa; significado contextual de
palavras e expressões. 2) Ortografia. 3) Acentuação
gráfica. 4) Separação silábica. 5) Classes de palavras.
6) Emprego e flexão de tempos e modos verbais verbos regulares e irregulares. 7) Termos da oração.
8) Concordância nominal e verbal. 9) Pontuação.
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10) Classificação, uso e flexão de substantivos e
adjetivos: singular e plural; aumentativo e diminutivo;
feminino e masculino. 11) Sinônimos e antônimos.
MATEMÁTICA
Conteúdos:
1) Conjuntos
Numéricos:
Naturais
e
Inteiros:
propriedades, operações, divisibilidade, números
primos, fatoração, máximo divisor comum, mínimo
múltiplo comum. Racionais, Irracionais e Reais propriedades, operações, representação geométrica.
2) Equações e inequações: 1º grau, 2º grau.
3) Sistemas lineares do 1º grau. 4) Polinômios:
operações básicas, produtos notáveis, fatoração e
equações. 5) Geometria Plana: ângulos, polígonos,
triângulos,
quadriláteros,
círculo,
circunferência,
polígonos
regulares
inscritos
e
circunscritos.
Propriedades, perímetro e área. Teoremas de Tales e
Pitágoras. 6) Unidade de medida: comprimento, área,
volume, capacidade, massa, tempo. 7) Trigonometria:
trigonometria no triângulo retângulo. 8) Matemática
Financeira: juros simples; razão; proporção; regra de
três; porcentagem. 9) Probabilidade. 10) Estatística.
11) Funções: polinomial do 1ª e 2ª grau. 12) Raciocínio
lógico. 13) Aplicação dos conteúdos anteriormente
listados em situações cotidianas.
LEGISLAÇÃO,
ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS

GERAIS

e

Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Conteúdo 2 – Legislação e Conhecimentos
Específicos:
1) Legislação (Código de Trânsito Brasileiro, seu
regulamento e Resoluções do CONTRAN). 2)
Conhecimento teórico de primeiros socorros, restrito
apenas às exigências do CONTRAN ou órgão
regulamentador de trânsito. 3) Direção defensiva. 4)
Conhecimentos de mecânica.
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e
alterações. Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
Legislação complementar atualizada até a publicação
do presente edital.
- Outros manuais, livros e apostilas com os conteúdos
indicados.
Somente para os cargos de OPERADOR DE
MÁQUINA LEVE e OPERADOR DE MÁQUINA
PESADA
PORTUGUÊS - Comum a ambos
Conteúdos:
1) Interpretação de texto: ideia central; leitura
compreensão
das
informações;
vocabulário;
substituição de palavras e expressões no texto. 2)
Ortografia. 3) Acentuação. 4) Classificação, uso e flexão
de substantivos e adjetivos: singular e plural;
aumentativo e diminutivo; feminino e masculino. 5)
Sinônimos e antônimos.

MATEMÁTICA - Comum a ambos
Conteúdos:
1) Sistema numérico: unidade, dezena, centena e
milhar. 2) Números naturais (N): propriedades,
operações básicas, pares e ímpares, sucessor e
antecessor, numerais multiplicativos: dobro, triplo e
quádruplo. 3) Números decimais e fracionários:
propriedades, operações básicas. 4) Expressões
numéricas: operações básicas. 5) Sistema monetário
brasileiro. 6) Unidades de medida: comprimento, área,
massa, capacidade, tempo. 7) Porcentagem. 8)
Interpretação de tabelas e gráficos. 9) Geometria plana:
perímetro e área de quadriláteros. 10) Raciocínio lógico.
11) Aplicação dos conteúdos acima listados em
situações cotidianas.

LEGISLAÇÃO,
CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS - Comum a ambos

GERAIS

e

Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Conteúdo 2 – Legislação e Conhecimentos
Específicos:
1) Legislação (Código de Trânsito Brasileiro, seu
regulamento e Resoluções do CONTRAN). 2)
Conhecimento teórico de primeiros socorros, restrito
apenas às exigências do CONTRAN ou órgão
regulamentador de trânsito. 3) Direção defensiva. 4)
Conhecimentos de mecânica.
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e
alterações. Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
Legislação complementar atualizada até a publicação
do presente edital.
- Outros manuais, livros e apostilas com os conteúdos
indicados.
Para os cargos da TABELA H – AJUDANTE DE
COZINHA,
CARPINTEIRO,
INSTALADOR
HIDRAÚLICO, LAVADEIRA, MONITOR, MONITOR DE
ÔNIBUS ESCOLAR, PEDREIRO, SERVENTE e VIGIA
Somente para o cargo de
ESCOLAR

MONITOR DE ÔNIBUS

PORTUGUES
Conteúdos:
1) Compreensão e interpretação de textos: ideia central
e intenção comunicativa; estruturação e articulação do
texto; significado contextual de palavras e expressões;
pressuposições e inferências; emprego de nexos e
outros recursos coesivos. 2) Ortografia. 3) Acentuação
gráfica. 4) Classes de palavras. 5) Estrutura e formação
de palavras. 6) Semântica. 7) Colocação pronominal. 8)
Flexão nominal e verbal. 9) Emprego de tempos e
modos verbais. 10) Vozes do verbo. 11) Termos da
oração. 12) Coordenação e subordinação: emprego das
conjunções, locuções conjuntivas e dos pronomes
relativos. 13) Concordância nominal e verbal. 14)
Regência nominal e verbal. 15) Ocorrência de crase.
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16) O uso dos porquês. 17) Pontuação. 18) Figuras de
linguagem. 19) Vícios de linguagem.
MATEMÁTICA
Conteúdos:
1) Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais,
Irracionais, Reais
– propriedades, operações,
representação geométrica. 2) Equações e inequações:
1º
grau,
2º
grau,
exponencial,
logarítmica,
trigonométrica. 3) Funções: função polinomial do 1º
grau, função polinomial do 2º grau, função exponencial,
função logarítmica, funções trigonométricas. 4)
Trigonometria: triângulo retângulo, triângulos quaisquer,
ciclo trigonométrico, relações entre arcos, equações e
inequações. 5) Sequências numéricas: progressão
aritmética (PA) e progressão geométrica (PG). 6)
Matriz, determinante e sistemas lineares. 7) Análise
Combinatória. 8) Probabilidade. 9) Estatística. 10)
Matemática Financeira: juros simples e compostos,
descontos, taxas proporcionais; razão e proporção,
regra de três, porcentagem, taxas de acréscimo e
decréscimos, taxa de lucro ou margem sobre o preço de
custo e sobre o preço de venda. 11) Geometria Plana:
ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, círculo,
circunferência, polígonos regulares inscritos e
circunscritos, unidades de medida. Propriedades,
perímetro e área. Teoremas de Tales e Pitágoras. 12)
Geometria Espacial: poliedros, prismas, pirâmide,
cilindro, cone, esfera. Elementos, classificação,
unidades de medidas, áreas e volume. 13) Raciocínio
lógico. 14) Aplicação dos conteúdos acima listados em
situações cotidianas.
CONHECIMENTOS GERAIS e ESPECÍFICOS
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Conteúdo 2 - Conhecimentos Específicos:
1) Primeiros Socorros. 2) Noções do Estatuto da
Criança e do Adolescente. 3) Noções do Código de
Trânsito Brasileiro. 4) Noções de conservação de
veículos. 5) Noções de conhecimento de itens de
segurança veicular. 6) Segurança e higiene do trabalho.
7) Legislação (as leis que constam na bibliografia
poderão ser usadas em sua totalidade, exceto quando
os artigos estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais – Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69.).
- BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e
alterações. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e
alterações. Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
Legislação complementar atualizada até a publicação
do presente edital.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de

abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
Link:
<http://criancasegura.org.br/page/dicas-deprevencao-transporte>
- Manuais, livros e legislação complementar atualizada
até a publicação do presente edital sobre o conteúdo
indicado.
Somente para os cargos de AJUDANTE DE
COZINHA,
CARPINTEIRO,
INSTALADOR
HIDRAÚLICO, LAVADEIRA, MONITOR , PEDREIRO,
SERVENTE e VIGIA
PORTUGUES
Conteúdos:
1) Interpretação de texto: ideia central; leitura
compreensão
das
informações;
vocabulário;
substituição de palavras e expressões no texto. 2)
Ortografia. 3) Acentuação. 4) Classificação, uso e flexão
de substantivos e adjetivos: singular e plural;
aumentativo e diminutivo; feminino e masculino. 5)
Sinônimos e antônimos.
MATEMÁTICA
Conteúdos:
1) Sistema numérico: unidade, dezena, centena e
milhar. 2) Números naturais (N): propriedades,
operações básicas, pares e ímpares, sucessor e
antecessor, numerais multiplicativos: dobro, triplo e
quádruplo. 3) Números decimais e fracionários:
propriedades, operações básicas. 4) Expressões
numéricas: operações básicas. 5) Sistema monetário
brasileiro. 6) Unidades de medida: comprimento, área,
massa, capacidade, tempo. 7) Porcentagem. 8)
Interpretação de tabelas e gráficos. 9) Geometria plana:
perímetro e área de quadriláteros. 10) Raciocínio lógico.
11) Aplicação dos conteúdos acima listados em
situações cotidianas.
CONHECIMENTOS GERAIS e ESPECÍFICOS
AJUDANTE DE COZINHA
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Conteúdo 2 – Conhecimentos Específicos:
1) Noções gerais sobre: a) alimentos, b) função dos
alimentos, c) vitaminas e nutrientes, d) estocagem dos
alimentos, e) controle de estoque, f) reaproveitamento
de alimentos, g) conservação e validade dos alimentos.
2) Nutrição. 3) Merenda escolar. 4) Segurança e higiene
do trabalho. 5) Limpeza e conservação dos objetos de
uso, de equipamentos e do local de trabalho. 6) Coleta
seletiva, separação e destinação correta do lixo.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas que contemplem os
conteúdos indicados.
CARPINTEIRO
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e
ecológica.

consciência
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Conteúdo 2 – Conhecimentos Específicos:
1) Noções gerais sobre: a) estruturas de madeira e
assemelhados, b) preparação e assentamento de
assoalhos e madeiramento, c) corte e colocação de
vidros d) ferramentas. 2) Operação com máquinas, tais
como: serra circular, furadeira e outras. 3) Noções
sobre cálculo de orçamentos de trabalhos de
carpintaria. 4) Limpeza e conservação da maquinaria e
dos equipamentos do local de trabalho. 5) Coleta
seletiva, separação e destinação correta do lixo.
6) Noções de segurança do trabalho, higiene pessoal e
do ambiente de trabalho.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas que contemplem os
conteúdos indicados.
INSTALADOR HIDRAÚLICO
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Conteúdo 2 - Conhecimentos Específicos:
1) Questionamentos sobre como montar, instalar,
conservar e reparar sistemas hidráulicos , de alta ou
baixa pressão 2) Noções sobre o uso de furadeira,
esmeril, maçarico e outros dispositivos mecânicos
3) Noções sobre Instalação de componentes nas
instalações hidráulicas, localização e reparo de
vazamentos 4) Instalação de registros e outros
acessórios de canalização. 5) Equipamentos e
métodos. 6) Noções de segurança do trabalho, higiene
pessoal e do ambiente de trabalho 7) Limpeza do local
de trabalho 8) Coleta seletiva, separação e destinação
correta do lixo.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas que contemplem os
conteúdos indicados.
LAVADEIRA
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Conteúdo 2 - Conhecimentos Específicos:
1) Noções sobre recebimento, lavagem, separação,
triagem e entrega de roupas em geral. 2) Noções sobre
utilização dos produtos para a lavagem de roupas. 3)
Noções sobre o funcionamento de máquinas de lavar
roupas, secadoras e demais equipamentos da
lavanderia. 4) Noções sobre como passar roupas com
uso de ferro elétrico ou a vapor, como engomar roupas.
5) Noções sobre: primeiros socorros; segurança do
trabalho; higiene pessoal e do ambiente de trabalho;
coleta seletiva, separação e destinação correta do lixo.
6) Segurança e higiene do trabalho.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os
conteúdos indicados.
MONITOR
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas relacionados com os

conteúdos indicados.
Conteúdo 2 – Legislação e Conhecimentos
Específicos:
1) Relações entre família e escola. 2) Desenvolvimento
da Criança e do Adolescente. 3) Questionamentos
sobre: Cuidados e atenção com crianças, adolescentes
e adultos. 4) O Corpo Humano: Noções gerais.
5) Nutrição: Noções gerais. 6) Alimentação: a) Função
dos alimentos. b) Alimentação equilibrada. c) Doenças
causadas pela fome. d) Conservação dos alimentos.
7) Higiene: a) Importância. b) Higiene física. c) Mental e
social. d) A higiene e a saúde. e) Hábitos de higiene.
8) Legislação (as leis que constam na bibliografia
poderão ser usadas em sua totalidade, exceto quando
os artigos estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da
Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31;
Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a
69. Da Ordem Social - Art. 193 a 230).
- BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e
alterações. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
- BRASIL. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de
o
1999 e alterações. Regulamenta a Lei n 7.853, de 24
de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional
para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá
outras providências.
- BRASIL. Resolução nº 145, de 15 de outubro de
2004 e alterações. Aprova a Política Nacional de
Assistência Social.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Dez Passos para uma
Alimentação Saudável. Brasília.
- GOWDAK, Demétrio. Ciências Natureza e Vida.
FTD.
- HUTZ, Cláudio Simon. Situações de Risco e
Vulnerabilidade na Infância e na Adolescência:
aspectos teóricos e estratégias de intervenção. São
Paulo.
- OUTEIRAL, José O. Adolescer - Estudos Revisados
sobre Adolescência. Revinter.
- PEREIRA, Denise Zimpek e outros. Criando
crianças. Editora Artmed.
- Outros manuais, livros e apostilas que contemplem os
conteúdos indicados.
- Revistas, jornais e Internet.
PEDREIRO
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Conteúdo 2 - Conhecimentos Específicos:
1) Noções gerais sobre alvenaria, preparação de
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argamassa, concreto, impermeabilizações, pisos e
procedimentos executivos da construção civil em geral.
2) Noções sobre materiais de construção 3) Noções
sobre Limpeza do local de trabalho. 4) Remoção de
lixos e detritos. 5) Noções sobre pintura e tintas. 6)
Noções sobre instalações prediais e redes de
drenagem. 7) Cálculos elementares aplicados à
construção civil. 8) Noções de segurança e higiene do
trabalho.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas com os conteúdos
indicados.
SERVENTE
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Conteúdo 2 – Conhecimentos Específicos:
1) Noções gerais sobre: limpeza e higiene em geral.
2) Coleta seletiva, separação e destinação correta do
lixo. 3) Segurança e higiene do trabalho.
Referências Bibliográficas:
- Manuais e livros diversos sobre os conteúdos
indicados.
VIGIA
CONHECIMENTOS GERAIS e ESPECÍFICOS
Conteúdo 1 - Conhecimentos Gerais:
Conhecimentos sobre cidadania e consciência
ecológica.
Conteúdo 2 –Conhecimentos Específicos:
Conhecimentos sobre: a) guarda e vigilância de bens
públicos; b) rondas e inspeções; c) controle de entradas
e saídas; d) preservação e conservação do patrimônio;
e) medidas preventivas contra sinistros e desordens; f)
postura e providências em caso de sinistros e
desordens; g) atendimento e auxílio ao público; h)
higiene e apresentação pessoal; i) limpeza, organização
e segurança no trabalho; j) primeiros socorros.
Referências Bibliográficas:
- Manuais, livros e apostilas com os conteúdos
indicados.
Para os cargos da TABELA I – INTÉRPRETE
EDUCACIONAL
e
PROFESSOR
ENSINO
FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS: ARTES, LÍNGUA
PORTUGUESA e RELIGIÃO
PORTUGUÊS – Comum a todos
Conteúdos:
1) Compreensão e interpretação de textos: ideia central
e intenção comunicativa; estruturação e articulação do
texto; significado contextual de palavras e expressões;
pressuposições e inferências; nexos e outros recursos
coesivos; recursos de argumentação. 2) Fonética. 3)
Ortografia. 4) Acentuação gráfica. 5) Classes de
palavras. 6) Estrutura e formação de palavras. 7)
Semântica. 8) Colocação pronominal. 9) Flexão nominal
e verbal. 10) Emprego de tempos e modos verbais. 11)
Vozes do verbo. 12) Termos da oração. 13)
Coordenação
e
subordinação:
emprego
das
conjunções, locuções conjuntivas e dos pronomes

relativos. 14) Concordância nominal e verbal. 15)
Regência nominal e verbal. 16) Paralelismo de
regência. 17) Ocorrência de crase. 18) O uso dos
porquês. 19) Pontuação. 20) Figuras de linguagem. 21)
Vícios de linguagem.
INFORMÁTICA - Comum a todos
Conteúdos:
1) Informática em Geral: conceitos. 2) Periféricos de um
Computador. 3) Hardware. 4) Software. 5) Utilização e
configurações básicas dos Sistemas Operacionais
Windows XP e Windows Seven. 6) Instalação,
configuração e utilização: Word 2003 e versões
posteriores, Excel 2003 e versões posteriores e
PowerPoint 2003 e versões posteriores. 7) Recursos
Básicos e utilização do Adobe Reader 8 e versões
posteriores. 8) Configuração e utilização de
Impressoras. 9) Noções básicas de Internet (Internet
Explorer 8 e versões posteriores, Google Chrome 21 e
versões posteriores e Mozilla Firefox 14 e versões
posteriores). 10) Utilização de Correio Eletrônico –
Outlook e interface webmail. 11) Noções de segurança
para Internet.
Referências Bibliográficas:
- ADOBE READER. Ajuda do Adobe Reader (Ajuda
integrada e on-line).
- CERT.BR. Cartilha de Segurança para Internet.
Disponível em http://cartilha.cert.br/.
- GOOGLE CHROME. Ajuda do Google Chrome
(Ajuda integrada e on-line).
- MICROSOFT CORPORATION. Ajuda integrada e
on-line do: Windows XP, Windows Seven, Internet
Explorer, Outlook, Excel, Word e Power Point.
- MOZILLA FIREFOX. Ajuda do Firefox (Ajuda
integrada e on-line).
- RABELO, João. Introdução à Informática e
Windows XP - Fácil e Passo a Passo!. Ciência
Moderna.
- Outros manuais, livros e apostilas com os conteúdos
indicados.
LEGISLAÇÃO/DIDÁTICA
INTÉRPRETE DE LIBRAS
Conteúdo 1 - Legislação:
Todo o conteúdo relacionado às leis abaixo indicadas.
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais – Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem
Social - Art. 193 a 232).
- BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e
alterações. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e
alterações. Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
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abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
- Conteúdo 2 - Didática:
1) Histórico da Educação Especial. 2) Educação
Inclusiva. 3) Planejamento na Prática Educativa. 4)
Papel do professor frente aos alunos com necessidades
educativas especiais. 5) Atendimento Educacional
Especializado.
6)
Desenvolvimento
Infantil
e
Adolescente. 7) Educação Inclusiva e Práticas
Pedagógicas. 8) A Inserção Escolar - relações entre
família e escola. 9) Inclusão. 10) Integração Escolar. 11)
Fracasso Escolar. 12) Organização do Tempo e Espaço
Físico na Escola. 13) Conceito de Necessidades
Educacionais Especiais. 14) Fundamentos da Educação
Inclusiva. 15) Avaliação do Aluno com NEE. 16)
Serviços em Educação Especial. 17) Declaração de
Salamanca. 18) Cidadania. 19) Parâmetros Curriculares
Nacionais.
Referências Bibliográficas:
- ANTUNES, Celso. As Inteligências Múltiplas e seus
Estímulos. Ed. Papirus.
- BAPTISTA, Claudio Roberto (org.). Inclusão e
Escolarização: múltiplas perspectivas. Mediação.
- BEYER, Hugo Otto. Inclusão e Avaliação na Escola
de Alunos com Necessidades Educacionais
Especiais. Mediação.
- BIANCHETTI, Lucídio (org.). Um Olhar sobre a
Diferença. Papirus (Série Ed Especial).
- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental.
Secretaria de Educação Especial. Parâmetros
Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares
– Brasília: MEC/SEF/SEESP, 1998.
- CARDOSO, Marilene da Silva. Educação Inclusiva e
Diversidade: uma práxis educativa junto a alunos
com necessidades especiais. Redes Editora.
- CARVALHO, Rosita Edler. Removendo Barreiras
para a Aprendizagem: educação inclusiva.
Mediação.
- COLL, C.; MARCHESI, A.; PALACIOS J.
Desenvolvimento Psicológico e Educação. Vol. 3;
Trad. Fátima Murad. Artmed.
- Declaração de Salamanca - disponível no site:
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf
- FERNÁNDEZ, Alicia. Os Idiomas do Aprendente:
análise das modalidades ensinantes com famílias,
escolas e meios de comunicação. Artmed.
- FONSECA, Vitor da. EDUCAÇÃO ESPECIAL.
Programa de Estimulação Precoce: uma introdução
às ideias de Feuerstein. Artmed.
- GARCIA, Jesus Nicasio. Manual de Dificuldades de
Aprendizagem: linguagem, leitura, escrita e
matemática. Artmed.
- GONZALEZ,
E.
Necessidades
Educacionais
Específicas - intervenção psicoeducacional.
Artmed.
- MANTOAN, Maria Teresa Egler. Inclusão Escolar: o
que é? Por quê? Como fazer? Editora Moderna.
- MAZZOTTA, Marcos José. Educação Especial no
Brasil: histórias e políticas públicas. Cortez.
- PERRENOUD, Philippe. Pedagogia na Escola das
Diferenças: fragmentos de uma sociologia do
fracasso. Artmed.

- __________________. Pedagogia Diferenciada: das
intenções à ação. Artmed.
- STAINBACK, Susan; STAINBACK, William. Inclusão:
um guia para educadores. Trad. Magda França
Lopes. Artes Médicas.
- STOBÄUS, C. D.; MOSQUERA, J. J. M. Educação
Especial: em direção à escola inclusiva. EDIPUCRS.
- SUKIENNIK, Paulo Berél (org.) O Aluno Problema.
Mercado Aberto.
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES
FINAIS (TODOS)
Conteúdo 1 - Legislação:
Todo o conteúdo relacionado às leis abaixo indicadas.
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Constituição da República Federativa do
Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos
Princípios Fundamentais – Art. 1º a 4º. Dos Direitos e
Garantias Fundamentais - Art. 5° a 17. Da
Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem
Social - Art. 193 a 232).
- BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e
alterações. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
- BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e
alterações. Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
- TRAMANDAI. Lei Orgânica do Município e
emendas.
- TRAMANDAI. Lei Complementar nº 009, de 04 de
abril de 2008 e alterações. Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município.
Conteúdo 2 - Didática:
1) O Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. 2)
Projetos Pedagógicos e Planejamento de Aula. 3)
Teorias Educacionais. 4) Concepções Pedagógicas. 5)
Mediação da Aprendizagem. 6) Avaliação. 7) Currículo.
8) Sexualidade. 9) Drogas. 10) Fracasso Escolar. 11) A
Prática Educativa. 12) Formação de Professores. 13)
Educação de Jovens e Adultos. 14) Mídia e Educação.
15) Disciplina e Limites. 16) Cidadania. 17)
Fundamentos
da
Educação
Inclusiva.
18)
Relacionamento Pais e Escola, Ambiente Educacional e
Familiar, Participação dos Pais. 19) Diretrizes
Curriculares Nacionais.
Referências Bibliográficas:
- BEYER, Hugo Otto. Inclusão e Avaliação na escola de
alunos com necessidades educacionais especiais.
Editora Mediação
- BOYNTON, Mark. Prevenção e Resolução de
Problemas Disciplinares: guia para educadores.
Artmed.
- BRASIL.
Ministério
da
Educação.
Ensino
Fundamental de Nove Anos - Orientações Gerais.
2004.
- BRASIL. Ministério da Educação. Caderno de
Reflexões – Jovens de 15 a 17 Anos no Ensino
Fundamental. 2011.
- BRASIL. Parecer CNE/CEB nº 7/2010, aprovado em
7 de abril de 2010. Diretrizes Curriculares Nacionais
Gerais para a Educação Básica.
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- CARRETERO, Mario. Construir e Ensinar – as
ciências sociais e a história. Artmed.
- COLL,
C,
MARCHESI,
A;
PALACIOS
J.
Desenvolvimento Psicológico e Educação. Vol. 3.
Artmed.
- DEMO, Pedro. Educar pela Pesquisa. Autores
Associados.
- __________. Ser Professor: é cuidar que o aluno
aprenda. Ed. Mediação.
- DURANTE, MARTA. Alfabetização de Adultos:
leitura e produção de textos. Artes Médicas.
- FISCHER, Rosa Maria Bueno. Televisão &
Educação - Fruir e Pensar a TV. Autêntica.
- FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia - Saberes
Necessários à Prática Educativa. Paz E Terra.
- ____________. Pedagogia dos Sonhos Possíveis.
Editora UNESP.
- FREIRE & SHOR, Paulo. Medo e Ousadia. Paz e
Terra.
- GADOTTI,
Moacir.
História
das
Ideias
Pedagógicas. Ática.
- GIANCATERINO, Roberto. Escola, Professor,
Aluno. Madras.
- HERNANDEZ, Fernando, VENTURA, Montserrat. A
Organização do Currículo por Projetos de
Trabalho. Artmed
- HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: uma
prática em construção de pré-escola à universidade.
Mediação.
- HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mito e Desafio. Ed.
Mediação.
- HOFFMANN, Jussara. Avaliar para Promover. Ed.
Mediação.
- LUCKESI,
Cipriano
Carlos.
Avaliação
da
Aprendizagem Escolar. Cortez.
- MACEDO, Lino. Ensaios Pedagógicos: como
construir uma escola para todos. Artmed.
- MANTOAN, Maria Teresa Egler. Inclusão Escolar: o
que é? Por quê? Como fazer? Editora Moderna.
- MEIER, Marcos; GARCIA, Sandra. Mediação da
Aprendizagem: contribuições de Feuerstein e de
Vigotsky. Edição do Autor.
- MORIN, E. A Cabeça Bem-Feita: repensar a
reforma, reformar o pensamento. Bertrand.
- MORIN, Edgar. Os Sete Saberes Necessários à
Educação do Futuro. Cortez.
- OUTEIRAL, José. Adolescer: estudos revisados
sobre a adolescência. Revinter.
- PERRENOUD, Philippe. Dez novas Competências
para Ensinar. Artmed.
- SACRISTÁN
e
GOMEZ.
Compreender
e
Transformar o Ensino. Artmed.
- SEQUEIROS,
Leandro.
Educar
para
a
Solidariedade: projeto didático para uma nova
cultura de relações entre os povos. Artmed.
- SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de
Identidade; uma introdução às teorias do currículo.
Autêntica.
- STAINBACK, Susan; STAINBACK, William. Inclusão:
um guia para educadores. Trad. Magda França
Lopes. Artmed.
- TIBA, Içami. Juventude & Drogas: anjos caídos.
Integrare.

- UNESCO,
MEC.
Interação
escola-família:
subsídios para práticas escolares. Brasília: 2009.
- VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Avaliação da
Aprendizagem: práticas de mudança por uma práxis
transformadora. Libertad.
- WEISZ, Telma. O Diálogo entre o Ensino e a
Aprendizagem. Ática.
- ZABALA, A. A Prática Educativa – como ensinar.
Artmed.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
INTÉRPRETE DE LIBRAS
Conteúdos:
1) Cultura: conceito e diferenças de identidade, conceito
e diferenças de cultura, movimento surdo, comunidade
surda.2)
Educação
para
Surdos:
Filosofias
educacionais, história dos surdos. 3) LIBRAS (Língua
Brasileira de Sinais) - Língua, linguagem. Estrutura
gramatical dos sinais. Estrutura Gramatical da Língua:
Fonética, morfologia, sintaxe, fonologia e semântica.
História da língua. 4) Legislação (as leis que constam
na bibliografia poderão ser usadas em sua totalidade,
exceto quando os artigos estiverem especificados). 5)
Sign Writing.
Referências Bibliográficas:
PORTAL
MEC.
Disponível
em
http://portal.mec.gov.br/secad
- BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe
sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras
providências.
- BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de
2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de
2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro
de 2000.
- PERLIN, Gladis. Identidades surdas. In: A surdez:
um olhar sobre as diferenças. Org. de Carlos Skliar.
Mediação.
- QUADROS, Ronice; KARNOPP, Lodenir - Língua de
Sinais Brasileira Estudos Linguísticos. Artmed.
- QUADROS, Ronice Muller. Educação de Surdos:
Aquisição da Linguagem. Artes Médicas.
- SACKS, O. Vendo Vozes: uma jornada pelo mundo
dos surdos. Imago.
- SILVA, Ivani Rodrigues; KAUCHAKJE, Samira;
GESUELI, Zilda Maria (Orgs). Cidadania, surdez e
linguagem: desafios e realidades.
- SKLIAR, Carlos (org.). A Surdez: um olhar sobre as
diferenças. Mediação.
- THOMA, Adriana da Silva; LOPES, Maura Corcini. A
invenção da surdez: cultura, alteridade, identidades
e diferença no campo da educação. EDUNISC.
PROFESSOR DE ARTES
Conteúdos:
1) História das Artes: movimentos artísticos e suas
implicações no ensino das artes. 2) História do ensino
das artes visuais no Brasil e no mundo. 3) Didática do
Ensino de Artes: A linguagem artística; Produção de
Artes; Aprendizagem Artística; Metodologia de ensino e
aprendizagem em Artes. 4) Música e Educação. 5)
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Dança e Educação. 6) O ensino de Artes e o cotidiano
escolar contemporâneo. 7) Parâmetros Curriculares
Nacionais – Arte. 8) Ensino da arte e novas tecnologias
da comunicação e informação.
Referências Bibliográficas:
- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte.
- BARBOSA, Ana Mae. A Imagem no Ensino da Arte.
Editora Perspectiva.
- BARBOSA. Ana Mae & CUNHA, Fernanda Pereira da
(Orgs.). Abordagem Triangular no Ensino das
Artes e Cultura Visuais. Cortez.
- FERRAZ, M. H. C. T.; FUSARI, M. F. R. Metodologia
do Ensino da Arte: fundamentos e proposições.
Cortez.
- HERNÁNDEZ, F. Catadores da Cultura Visual. Ed.
Mediação.
- HERNÁNDEZ, F. Cultura Visual, Mudança
Educativa e Projetos de Trabalho. Artes Médicas
Sul.
- IAVELBERG, Rosa. Para Gostar de Aprender Arte:
sala de aula e formação de professores. Artes
Médicas.
- JAPIASSU, R. O. V. Metodologia do Ensino de
Teatro. Papirus.
- KOUDELA, I. D. Jogos Teatrais. Perspectiva.
- MARTINS, M. C.; PICOSQUE, G.; GUERRA, M. T. T.
Didática do Ensino de Arte: a língua do mundo:
poetizar, fruir e conhecer arte. FTD.
- PENNA, M. Música(s) e Seu Ensino. Sulina.
- PILLAR, A.D. (org.). A Educação do Olhar no
Ensino das Artes. Mediação.
- PROENÇA, G. Descobrindo a História da Arte.
Ática.
- __________. História da Arte. Ática.
- REVISTA MÚSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA. V. 2, n.
2, 2010. Publicação da ABEM.
- REVISTA DA FUNDARTE: Arte, Docência e
Identidades. Montenegro, Ano 10, Nº 20,
Julho/Dezembro
2010.
Disponível
em:
http://128.241.200.248/publicacoes/revista%2020.pdf
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
Conteúdos:
1) Concepção de Linguagem: Linguagem como
Expressão do Pensamento. 2) Linguagem como Meio
de Comunicação. 3) Linguagem como Processo de
Interação. 4) Implicações na Prática Pedagógica. 5)
Linguagem como Processo de Interação: Dialogismo,
Enunciado/Enunciação. 6) Alternância dos Sujeitos, dos
Locutores. 7) Epilinguismo – Metalinguismo. 8)
Texto/Discurso/Condições de Produção. 9) Autoria. 10)
Gêneros do Discurso. 11) Fenômenos Constitutivos da
Linguagem. 12) Prática de Análise Lingüística. 13)
Conhecimento de literaturas de língua portuguesa. 14)
Gramática.
15)
Cidadania.
16)
Parâmetros

Curriculares Nacionais.
Referências Bibliográficas:
- ASSIS, Machado de. Papéis Avulsos.
- AZEVEDO, Aluísio de. O cortiço.
- BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal.
Editora Martins Fontes.

- BECHARA.
Evanildo.
Moderna
Gramática
Portuguesa. Editora Companhia Nacional.
- BOUQUET, Simon. Introdução à leitura de Saussure.
Editora Cultrix.
- BRAIT, Beth (org). Bakhtin: conceitos-chave. Editora
Contexto.
- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e
quarto ciclos do ensino fundamental: Língua
Portuguesa.
- CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade. Editora
Ouro sobre Azul.
- CARVALHO, Castelar. Para compreender Saussure.
Editora Vozes.
- CEGALLA,
Domingos
Paschoal.
Novíssima
gramática
da
língua
portuguesa.
Editora
Companhia Nacional.
- CINTRA, Lindley; CUNHA, Celso. Nova gramática
do português contemporâneo. Editora Nova
Fronteira.
- DIONISIO, Ângela Paiva et al. (org). Gêneros
textuais e ensino. Editora Lucerna.
- GARCIA, Othon. Comunicação em Prosa Moderna.
Editora FGV.
- GERALDI, João Wanderley. Linguagem e Ensino.
Editora Mercado de Letras.
- ______ (org). O texto na sala de aula. Editora Ática.
- GUEDES, Paulo. Manual de Redação. Editora da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- GONZAGA, Sergius. Manual de Literatura
Brasileira. Editora Mercado Aberto.
- GUIMARÃES ROSA, João. Primeiras Histórias.
- JAKOBSON, Roman. Língua, discurso e sociedade.
Editora Global.
- ______. Lingüística e comunicação. Editora Cultrix.
- KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, V. Maria (orgs). Ler
e compreender os sentidos do texto. Editora
Contexto.
- LAJOLO, Marisa. Literatura: leitores e leitura. Editora
Moderna.
- ______. Do mundo da leitura para a leitura do
mundo. Editora Ática.
- LOPES, Edward. Fundamentos da Lingüística
Contemporânea. Editora Cultrix.
- LOPES NETO, João Simões. Contos Gauchescos.
- LOPES-ROSSI, Maria Aparecida Garcia (org).
Gêneros discursivos no ensino de leitura e
produção de textos. Editora Cabral e Livraria
Universitária.
- LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência
Nominal. Editora Ática.
- ______. Dicionário Prático de Regência Verbal.
Editora Ática.
- MELLO NETTO, João Cabral de. A Educação pela
Pedra.
- PASQUALE e ULISSES. Gramática da Língua
Portuguesa. Editora Scipione.
- ROJO, Roxane (org). A prática de linguagem em
sala de aula: praticando os PCNs. Editora Mercado
de Letras.
- SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Lingüística
Geral. Editora Cultrix.
- VERÍSSIMO, Érico. O Continente.
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PROFESSOR DE RELIGIÃO
Conteúdos:
1) Os objetivos Gerais do Ensino Religioso para o
Ensino Fundamental. 2) Culturas e Tradições
Religiosas: filosofia da tradição religiosa; história e
tradição religiosa; sociologia e tradição religiosa;
psicologia e tradição religiosa. 3) Escrituras Sagradas e
ou Tradições orais: Revelação; história das narrativas
sagradas; contexto cultural; exegese. 4) Teologias:
Divindades; verdades de fé; vida além morte; 5) Ritos:
Rituais; símbolos e espiritualidades. 6) Despertar o
aluno para a fé e para valores que o conduzem a uma
vida mais feliz; 7) Respeito a pluralidade cultural e
religiosa. 8) Os Fundamentos Cristãos. 9) Ecumenismo.
10) Desvendar os caminhos da convivência, da
Solidariedade, do respeito mútuo e do amor. 11) Senso
Ético. 12) Preparação para a cidadania. 13) Cidadania.
14) Parâmetros Curriculares Nacionais.
Referências Bibliográficas:
- Bíblia Sagrada.
- BRANDENBURG, Laude Erandi; FUCHS, Henri Luiz;
KLEIN, Remi; WACHS, Manfredo Carlos (Org.).
Ensino Religioso na Escola: base, experiências e
desafios.
- _____________. Práxis do Ensino Religioso na
Escola. Sinodal.

- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental.
Parâmetros
Curriculares
Nacionais:
Temas
Transversais: Pluralidade Cultural – Brasília:
MEC/SEF, 1998.
- BRUNNER-TRAUT, Emma (org.). Os Fundadores
das Grandes Religiões: Akhenaton, Zaratustra,
Moisés, Jesus, Mani, Maomé, Buda, Confúcio, LaoTse. Vozes.
- KÜNG, Hans. Religiões do mundo: em busca dos
pontos comuns. São Paulo: Verus.
- GAARDER, Jostein, HELLERN, Victor, NOTAKER,
Henry. O Livro das Religiões. Companhia das Letras.
- MASSENZIO, Marcello. A história das religiões na
cultura moderna. São Paulo: Hedra.
- OLENIKI, Marilac Loraine R., DALDEGAN, Viviane
Mayer. Encantar: uma prática pedagógica no Ensino
Religioso. Vozes.
- OLIVEIRA, Lilian Blanck de; JUNQUEIRA, Sérgio
Rogério Azevedo; ALVES, Luiz Alberto Sousa; KEIM,
Ernesto Jacob. Ensino Religioso no Ensino
Fundamental. Cortez.
- WILGES, Irineu. Cultura Religiosa: as religiões no
mundo. Vozes.
- WILKINSON, Philip. Religiões. Rio de Janeiro: Zahar.
- ZILLES, Urbano. A crítica da religião. Porto Alegre:
EST.
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ANEXO III - CONCURSO PÚBLICO
REQUERIMENTO DE RECURSO - CAPA
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ – EDITAL N.º 511/2014
NOME: _________________________________________________________________________________
CARGO: _____________________________________ Nº de INSCRIÇÃO:__________________________
TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso)
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO
CONTRA GABARITO DA PROVA OBJETIVA
CONTRA RESULTADO PROVA OBJETIVA
CONTRA RESULTADO PROVA PRÁTICA
CONTRA RESULTADO PROVA TÍTULOS
CONTRA RESULTADO PROVA DE ESFORÇO FÍSICO

Ref. Prova objetiva
Nº da questão: ________
Gabarito Preliminar/Oficial: ___
Resposta Candidato: ___

INSTRUÇÕES:
Entregar o recurso na Secretaria Municipal de Administração - Setor de Protocolo da Prefeitura
Municipal, situada à Avenida da Igreja, n.º 346, no município de Tramandaí/RS, no horário das
08h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

Cada recurso conterá: - 1 (uma) Capa;
- 1 (um) Formulário para cada questionamento.
Datilografar, digitar ou escrever em letra de forma (clara e legível), de acordo com as especificações
estabelecidas no Edital;
Identificar-se apenas na Capa do Recurso, de forma a manter a justificativa desidentificada.
Apresentar fundamentação lógica e consistente.
Reproduzir a quantidade necessária. Preencher em letra de forma ou digitar e entregar este formulário em 02
(duas) vias, uma via será devolvida como protocolo.

Data: ____/____/____

_________________________________
Assinatura do candidato

__________________________________________
Assinatura do Responsável p/ recebimento
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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE CONCURSO Nº 511/2014
RECURSO ADMINISTRATIVO
Se for recurso de gabarito, indicar o nº da questão: ........................................................................
Justificativa do candidato – Razões do Recurso
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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ANEXO IV
RELAÇÃO DE TÍTULOS
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ – EDITAL N.º 511/2014 (a cargo da Banca)
Nota: ________
Cargo: __________________________________________ Nº da inscrição: _______
Resp: ________
Nome do candidato: ___________________________________________________
RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES

Pós-graduação

Campos para preenchimento pelo candidato
(a cargo da Banca)
Nº Nº de
Avaliação Revisão
Pré –
Histórico / Resumo
(*)
horas
pontuação
Comprovante de habilitação para o cargo/curso:
___________________ ( ) concluído ( ) em andamento.
Exigência do cargo -0(Título não será utilizado para pontuação, sendo
obrigatório anexá-lo a este formulário)
Doutorado

01

Mestrado

02

Especialização 03

Graduação
Participação em
Cursos,
Seminários,
Jornadas,
Treinamentos,
Oficinas,
Workshops,
Simpósios,
Congressos, etc.

04

05

06

07

Apresentação de
trabalhos,
08
palestras, oficinas,
painéis.

Verificar Grade de Pontuação de Títulos para preenchimento deste formulário em 02 (duas) vias. Entregar conforme
previsto no item 7.4.1 deste Edital.
(*)
Os títulos deverão estar numerados, conforme a ordem acima descrita.
O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc.) deverá anexar cópia do documento
comprobatório da alteração sob pena de não ter pontuados títulos com nome diferente da inscrição e/ou identidade.
Data: ____/____/____
Assinatura do candidato

Assinatura do Responsável p/ recebimento
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ANEXO V
REQUERIMENTO – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ – EDITAL N.º 511/2014
Nome do candidato: ______________________________________________________________________
Nº da inscrição: _______________ Cargo: _____________________________________________________
Vem REQUERER vaga especial como PESSOA COM DEFICIÊNCIA, apresentou LAUDO MÉDICO com
CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo):
Tipo de deficiência de que é portador: ________________________________________________________
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID: _____________________________
Nome do Médico Responsável pelo laudo: _____________________________________________________
(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção
simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres)
Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite de Prova Especial
ou não. Em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário)
(--) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TEMPO ADICIONAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL
(--) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TEMPO ADICIONAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL
(Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário e/ou tratamento especial)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID. No caso de pedido de tempo adicional, é
obrigatório PARECER justificando sua necessidade junto a esse requerimento.

_______/________/__________
(Data)

________________________________________________
(Assinatura)
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ANEXO VI
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CONCURSO PÚBLICO
DOADOR DE SANGUE
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ – EDITAL N.º 511/2014
Nome do candidato: ______________________________________________________________________
RG nº _____________________________

Data de Expedição: __/___/____ Órgão: _________________

CPF nº _________________________________________________________________________________
Cargo: _________________________________________________________________________________
Nº Inscrição: ____________________________________________________________________________

Vem requerer isenção de pagamento de taxa de inscrição do concurso público, prevista na Lei nº 3208/2011,
conforme atestado oficial, em anexo, fornecido pelo Banco de Sangue e/ou Hospital, ambos mantidos por
ente estatal ou autárquico, ou, ainda, pela comprovação através de cópia da própria do Cartão de Doador,
anexa a este requerimento.

_______/________/__________
(Data)

________________________________________________
(Assinatura)
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ANEXO VII
MODELO DE PROCURAÇÃO

P

R

O

C

U

R

A

Ç

Ã

O

Eu,
_______________________________________________________________________,
Carteira
de
Identidade
nº
________________,
residente
e
domiciliado
na
rua
_______________________________, nº _________, ap. ______________, no bairro _______________,
na
cidade
de
____________________________,
nomeio
e
constituo
____________________________________________________,
Carteira
de
Identidade
nº
_______________, como meu procurador, com poderes específicos para interpor recursos/entrega de títulos,
no Concurso Público – Edital nº 511/2014, para o cargo de _____________________, realizado pela
________________.

Município de Tramandaí, _____ de ________________ de ____.

Assinatura do Candidato
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ANEXO VIII
REQUERIMENTO – ATENDIMENTO ESPECIAL PARA LACTANTE
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ – EDITAL N.º 511/2014
Nome da candidata: ______________________________________________________________________
Nº da inscrição: _______________________ Cargo: _____________________________________________
RG nº _______________________________ CPF nº ____________________________________________
Endereço: ______________________________________________________________________________
Tel.: fixo: ( ) ____________ Celular ( ) _______________ E-mail: ________________________________

Vem REQUERER atendimento especial para amamentação, em sala reservada, no dia de realização da
prova do Concurso Público.

Obs:. Durante a realização da prova, a candidata deverá levar um (a) acompanhante, que ficará em
sala reservada, e que será responsável pela guarda da criança. Não haverá compensação do tempo
de amamentação em favor da candidata.

_______/________/__________
(Data)

________________________________________________
(Assinatura)
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