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Município de Chapecó 

CONCURSO PÚBLICO  

Edital 001/2022  

Abre inscrições e define normas do Concurso Público, para cargos efetivos do 
Quadro Geral dos Servidores da Prefeitura Municipal, os quais serão regidos 
pelo Regime Jurídico Estatutário. 

JOÃO RODRIGUES, Prefeito do Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, 
torna pública, para o conhecimento dos interessados, a abertura das inscrições para Concurso Público destinado ao 
provimento de cargos no quadro de servidores do Poder Público Municipal, que se regerá pelas normas do presente 
Edital e pela legislação em vigor. 

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Concurso Público - Município de Chapecó 

Site: http://2022chapeco.fepese.org.br Email: chapeco@fepese.org.br 

Período de inscrições: 

das 16 horas do dia 7 de junho de 2022 às 16 horas do dia 7 de julho de 2022. 

Prova Escrita (datas prováveis) 

31 de julho de 2022 e 
7 de agosto de 2022 

 

1.1 O Concurso Público será executado pela: 

Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE) 

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)  
CEP: 88040-900 – Trindade – Florianópolis (SC) 

1.2 O Edital do Concurso Público, os demais comunicados e avisos aos candidatos, bem como os resultados, os 
julgamentos realizados aos recursos interpostos e todos os demais atos, serão publicados no site do Concurso Público 
(http://2022chapeco.fepese.org.br). 

1.3 A inscrição do candidato presume estarem satisfeitas as exigências dispostas no Edital. Os documentos 
comprobatórios serão exigidos pelo Município de Chapecó unicamente no momento da contratação e a sua não 
apresentação, no prazo determinado, resultará a anulação de todos os atos que tiver praticado e eliminação do 
Concurso Público. 

1.4 Devido à pandemia do COVID-19, a FEPESE e o Município de Chapecó reservam-se o direito de tomar medidas 
protetivas e preventivas durante o andamento do Concurso Público, visando à saúde e o direito coletivo de todos os 
envolvidos, seguindo orientações dos governos: municipal, estadual e federal, assim como, orientações da 
Organização Mundial de Saúde e da Comissão Organizadora do certame. 

1.5 Os candidatos contratados serão submetidos ao Regime Jurídico Estatutário 

1.6 O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas existentes no quadro de servidores do Município de Chapecó, 
de acordo com a tabela de cargos deste Edital. 

1.7 O prazo de validade do Concurso Público é de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período a critério do 
Município de Chapecó. 

1.8 O Cronograma de Atividades do Concurso Público consta no Anexo 1 do Edital, podendo ser alterado por necessidade 
de ordem técnica e/ou operacional. A alteração poderá ser feita sem prévio aviso, bastando, para todos os efeitos 
legais, a sua publicação no site do Concurso Público (http://2022chapeco.fepese.org.br). 

1.9 O conteúdo programático das provas é o constante do Anexo 2 deste Edital. 
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1.10 Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelos candidatos no ato da inscrição, sem prejuízo da apuração 
das responsabilidades administrativa, civil e penal. 

1.11 Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo 
justificativa para o seu descumprimento, e nem para a apresentação de documentos após as datas estabelecidas. 

1.12 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação irrestrita das instruções e das condições do Concurso 
Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital, bem como em eventuais aditamentos, comunicações, 
instruções e convocações relativas ao certame, que passarão a fazer parte do instrumento convocatório como se nele 
estivessem transcritos e acerca dos quais não poderá o candidato alegar desconhecimento. 

1.13 Ao realizar a sua inscrição o candidato aceita que os seus dados pessoais sejam tratados e processados de forma a 
permitir a efetiva execução do Concurso Público, autorizando expressamente a divulgação do seu nome, data de 
nascimento, número de inscrição e notas/conceitos obtidos nas avaliações prestadas, em observância aos princípios 
da publicidade e da transparência que regem à Administração Pública. 

1.14 A qualquer tempo a FEPESE poderá solicitar ao candidato o envio de documentos originais para conferência da 
autenticidade dos arquivos digitais ou documentos não originais. Os custos de envio serão suportados pelos 
candidatos. 

2 ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 
2.1 A seleção de que trata o presente Edital constará de: 

2.1.1 Para os cargos de Analista Administrativo, Cirurgião Dentista, Coordenador Pedagógico para ensino fundamental, 
Coordenador Pedagógico para Educação Infantil, Contador e Técnico em Administração: 

 Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório (pág. 17); 
 Prova de Títulos, de caráter classificatório (pág. 21). 

2.1.2 Para os demais cargos: 

 Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório (pág. 17); 

3 ATENDIMENTO AO CANDIDATO E ENTREGA DE DOCUMENTOS 
3.1 A cópia do presente edital, bem como equipamentos para acesso à Internet e pessoal para orientar inscrições e 

receber documentos, estarão ao dispor dos interessados na sede da FEPESE e no Posto de Atendimento em Chapecó 
(SC), no endereço e horários abaixo. 

Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE) 

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)  
CEP: 88040-900 – Trindade – Florianópolis (SC) 

 WhatsApp: (48) 99146-7114   E-mail: chapeco@fepese.org.br 
 Telefones: (48) 3953 1000, (48) 3953 1032, (48) 3953 1062 e (48) 3953 1065. 

 Horário atendimento: dias úteis, das 8 às 12h e das 13 às 17h*. 
* no último dia de inscrições: das 8 às 12h e das 13 às 16h. 

Posto de Atendimento da FEPESE em Chapecó (SC) 

UNOESC Chapecó 
Av. Nereu Ramos, 3777D, sala S213 
89813-000 – Seminário, Chapecó (SC) 

 Horário de atendimento: dias úteis, das 13 às 18h*. 
* no último dia de inscrições: das 13 às 16h. 
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1.1 Em face das medidas para conter a propagação da COVID-19 (Coronavírus), nos termos do Decreto Estadual 
1794/2022, recomenda-se: 

 A utilização de máscaras de proteção facial cobrindo o nariz e a boca por pessoas que apresentem sintomas 
gripais e ou que tiveram contato com caso suspeito ou confirmado de COVID nas últimas 48 horas, devendo 
essas pessoas manter isolamento ou quarentena conforme orientação do Serviço de Saúde. 

 A utilização de máscaras de proteção facial cobrindo o nariz e a boca por pessoas que possuam fatores de risco 
para agravamento da COVID-19. 

 Distanciamento de 1,0 metro entre as pessoas. 

1.2 O atendimento é limitado à disponibilidade de pessoal e equipamentos. Nos locais de atendimento não será possível 
efetuar o pagamento da taxa de inscrição. 

1.3 No atendimento presencial o candidato poderá obter acesso a equipamentos e orientação para a inscrição e demais 
atos do Concurso Público, mas o candidato é responsável pelas informações e atos relativos à sua inscrição e demais 
atos do certame. 

3.2 Os documentos e requerimentos exigidos, salvo expressa determinação das normas do Edital, poderão ser entregues: 

 Presencialmente pelo candidato ou procurador devidamente constituído na sede da FEPESE, ou no Posto de 
Atendimento em Chapecó (SC), respeitados os horários de funcionamento. 

 Pela internet (http://2022chapeco.fepese.org.br), através de upload (carregamento) no site do Concurso Público. 
 Via postal. 

Entrega pessoal ou por Procurador. 

3.3 Os documentos poderão ser entregues pessoalmente ou por Procurador, na sede da FEPESE ou no Posto de 
Atendimento em Chapecó (SC), nos dias úteis, no horário de funcionamento informado neste Edital. No caso de 
entrega por Procurador este deve portar documento original válido de identificação e instrumento de procuração 
pública ou particular com fins específicos para entrega dos documentos relacionados ao Concurso Público. 

Envio pela Internet (Upload). 

3.4 Para o envio de documentos pela Internet (UPLOAD), o candidato deverá: 

1. Digitalizar (escanear) os documentos que deseja transmitir; 
2. Acessar o site do Concurso Público (http://2022chapeco.fepese.org.br); 
3. Na área de ACESSO RESTRITO AO CANDIDATO, procurar, ao lado do campo do assunto, a que se trata o 

documento, o link “Escolher arquivos”; 
4. Após a seleção dos arquivos, clicar em “Salvar”. 

Envio pelo correio. 

3.5 A remessa de documentos via postal (pelo correio) deve ser feita unicamente para o seguinte endereço: 

Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE) 
Concurso Público - Município de Chapecó (Edital 001/2022) 

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)  
Caixa Postal: 5067 – CEP: 88040-970 – Trindade – Florianópolis (SC) 

3.6 Recomenda-se que a documentação via postal seja enviada por SEDEX (Serviço de Encomenda Expressa Nacional) ou 
carta registrada com Aviso de Recebimento (AR), devendo o candidato providenciar a postagem com antecedência. 

Documentos enviados pelo correio só serão processados se forem entregues à FEPESE, até as 16 horas do 
último dia previsto no Edital para a entrega presencial, mesmo que tenham sido postados em data 
anterior, valendo para fins de direito de comprovação da entrega, o carimbo ou registro postal da entrega 
da correspondência. 

3.7 Não são admitidas, após o término do prazo determinado para a apresentação, a complementação, a inclusão ou a 
substituição dos documentos entregues. 
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4 CARGOS, FORMAÇÃO EXIGIDA,  
CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS 

4.1 Os cargos e os seus requisitos, bem como as vagas de ampla concorrência e os vencimentos iniciais são os 
estabelecidos a seguir: 

Tabela 4.1 Cargos com exigência de ensino superior 

Cargo Requisitos 
Carga 

Horária* 
Vagas 

Vencimento 
Inicial (R$) 

Analista Administrativo Ensino Superior Completo em Administração, Administração 
Pública, Gestão Pública, Ciências Contábeis ou Economia, com 
registro, quando necessário e/ou solicitado, no Conselho ou Órgão 
Fiscalizador do Exercício da Profissão 

40h 1 4.633,42 

Analista Clínico em 
Laboratório 

Habilitação legal para o exercício da profissão de Farmacêutico 
Bioquímico- Analista Clínico e/ou Biomédico. Registro no Conselho 
ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

40h CR 7.640,09 

Arquiteto e Urbanista Ensino Superior Completo em Arquitetura e Urbanismo. Registro 
no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

40h 1 6.641,65 

Arquivista Ensino Superior Completo em Arquivologia. Registro no Conselho 
ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

40h CR 4.633,42 

Assistente Social Ens. Superior completo em Serviço Social. Registro no Conselho ou 
Órgão Fiscalizador da Profissão. 

30h CR 4.633,42 

Auditor de Controle Interno - 
Administração Ensino Superior Completo em Administração. 40h CR 7.127,76 

Auditor de Controle Interno - 
Ciências Contábeis 

Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis. 40h 1 7.127,76 

Auditor de Controle Interno – 
Direito Ensino Superior Completo em Direito. 40h CR 7.127,76 

Auditor de Controle Interno - 
Economia 

Ensino Superior Completo Economia. 40h CR 7.127,76 

Auditor de Controle Interno - 
Engenharia 

Ensino Superior Completo, Engenharia Civil. 40h CR 7.127,76 

Auditor de Tributos Ensino Superior Completo em Direito, Ciências Contábeis, 
Economia ou Administração. 40h 2 11.086,50 

Bibliotecário Ensino Superior Completo em Biblioteconomia. Registro no 
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

40h CR 4,871,31 

Biólogo Ensino Superior Completo em Biologia. Registro no Conselho ou 
Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 40h CR 4.633,42 

Cirurgião Dentista Ensino Superior Completo em Odontologia. Registro no Conselho 
ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

40h 5 13.261,79 

Contador Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis. Registro no 
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 40h 1 4.609,44 

Coordenador Pedagógico para 
ensino fundamental I e II 

Licenciatura Plena em Séries Iniciais; Licenciatura de Graduação 
Plena em Educação Artística ou Artes; Licenciatura de Graduação 
Plena específica na disciplina de Ciências ; Licenciatura de 
Graduação Plena específica na disciplina de Educação Física; 
Licenciatura de Graduação Plena específica na disciplina de Ensino 
Religioso; Licenciatura de Graduação Plena em Educação Artística 
ou Artes; Licenciatura de Graduação Plena específica na disciplina 
de Geografia; Licenciatura de Graduação Plena específica na 
disciplina de História; Licenciatura de Graduação Plena específica 
na disciplina de Língua Estrangeira – Inglês; Licenciatura de 
Graduação Plena específica na disciplina de Língua Portuguesa; 
Licenciatura de Graduação Plena específica na disciplina de 
Matemática; Licenciatura de Graduação Plena com Habilitação em 
Educação Especial 

40h 5 5.614,49 

Coordenador Pedagógico para 
Educação Infantil Licenciatura Plena em Educação Infantil. 40h 5 5.614,49 

Difusor de Turismo Ensino Superior Completo em Turismo e Hotelaria. Registro no 
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

40h 1 4.633,42 

Enfermeiro Ensino Superior Completo em Enfermagem. Registro no Conselho 
ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 40h CR 5.645,52 
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Cargo Requisitos 
Carga 

Horária* Vagas 
Vencimento 
Inicial (R$) 

Engenheiro Agrimensor e 
Cartográfico 

Ensino Superior Completo em Engenharia de Agrimensura e/ou 
Cartográfica. Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do 
Exercício da Profissão. 

40h 2 6.641,65 

Engenheiro Agrônomo Ensino Superior Completo em Agronomia. Registro no Conselho ou 
Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

40h 1 6.641,65 

Engenheiro Civil Ensino Superior Completo em Engenharia Civil. Registro no 
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 40h 2 6.641,65 

Engenheiro de Alimentos Ensino superior completo em Engenharia de Alimentos. Registro 
no Conselho ou órgão fiscalizador da profissão. 

40h CR 5.645,52 

Engenheiro de Segurança do 
Trabalho 

Ens. Superior Engenharia ou Arquitetura + especialização em 
Engenharia de Segurança. Registro no Conselho ou Órgão 
Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

40h CR 6.641,65 

Engenheiro de Trânsito Ens. Superior Completo em Eng. Civil ou Arquitetura e urbanismo 
engenharia de transportes com engenharia de transportes com 
especialidade em trânsito. Registro no Conselho ou Órgão 
Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

40h CR 6.641,65 

Engenheiro Eletricista Ensino Superior Completo em Engenharia Elétrica. Registro no 
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 40h 1 6.641,65 

Engenheiro Sanitarista Ensino Superior Completo em Engenharia Sanitarista. Registro no 
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

40h 1 6.641,65 

Farmacêutico Ensino Superior em farmácia. Registro no Conselho ou Órgão 
Fiscalizador do Exercício da Profissão. 40h CR 7.640,09 

Fiscal de Vigilância Sanitária Ensino Superior Completo em Medicina, Biomedicina, Odontologia, 
Enfermagem, Enfermagem do Trabalho, Veterinária, Nutrição, 
Farmácia ou Farmácia-Bioquímica, Engenharia de Segurança do 
Trabalho, Engenharia de Alimentos, Tecnologia de Alimentos), com 
registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão 

40h 3 5.645,52 

Fiscal do Meio Ambiente Ensino Superior Completo em Biologia, Zootecnia, Geografia, 
Engenharia Florestal, Engenharia Agronômica, Engenharia 
Ambiental e/ou Engenharia Sanitária. 

40h CR 4.633,42 

Fisioterapeuta Ensino Superior Completo em Fisioterapia. Registro no Conselho 
ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 30h CR 4.633,42 

Fonoaudiólogo Ensino Superior Completo em Fonoaudiólogo. Registro no 
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

40h 3 4.633,42 

Instrutor Desportivo - 
Atletismo 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 20h 1 1.972,40 

Instrutor Desportivo - 
Atletismo 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

40h 1 3.944,79 

Instrutor Desportivo - 
Badminton 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

40h 1 3.944,79 

Instrutor Desportivo - 
Basquete  

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 20h 1 1.972,40 

Instrutor Desportivo - 
Basquete  

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

40h 1 3.944,79 

Instrutor Desportivo - Beach 
Tennis 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 40h 1 3.944,79 

Instrutor Desportivo - Bocha Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

20h 1 1.972,40 

Instrutor Desportivo - Bocha Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 40h 1 3.944,79 

Instrutor Desportivo - Boxe Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

40h 1 3.944,79 

Instrutor Desportivo - 
Ciclismo 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

40h 1 3.944,79 

Instrutor Desportivo - Futebol 
de Campo 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 20h CR 1.972,40 

Instrutor Desportivo - Futebol 
de Campo 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

40h 1 3.944,79 
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Cargo Requisitos 
Carga 

Horária* Vagas 
Vencimento 
Inicial (R$) 

Instrutor Desportivo - 
Futevôlei 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

20h 1 1.972,40 

Instrutor Desportivo - Futsal Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

20h CR 1.972,40 

Instrutor Desportivo - Futsal Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 40h 1 3.944,79 

Instrutor Desportivo - 
Ginástica Artística 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

20h 1 1.972,40 

Instrutor Desportivo - 
Ginástica Artística 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 40h 1 3.944,79 

Instrutor Desportivo - 
Ginástica Rítmica 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

20h 1 1.972,40 

Instrutor Desportivo - 
Ginástica Rítmica 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 40h 1 3.944,79 

Instrutor Desportivo - 
Handebol 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

40h 1 3.944,79 

Instrutor Desportivo - Jiu-Jitsu Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

40h CR 3.944,79 

Instrutor Desportivo - Judô Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 20h CR 1.972,40 

Instrutor Desportivo - Judô Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

40h CR 3.944,79 

Instrutor Desportivo - Karatê Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 20h 1 1.972,40 

Instrutor Desportivo - Karatê Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

40h 1 3.944,79 

Instrutor Desportivo - 
Natação 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

20h 1 1.972,40 

Instrutor Desportivo - 
Natação 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 40h 1 3.944,79 

Instrutor Desportivo - 
Paradesporto 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

20h 1 1.972,40 

Instrutor Desportivo - 
Paradesporto 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 40h 1 3.944,79 

Instrutor Desportivo - 
Taekwondo 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

20h CR 1.972,40 

Instrutor Desportivo - 
Taekwondo 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 40h CR 3.944,79 

Instrutor Desportivo - Tênis 
de Campo 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

20h CR 1.972,40 

Instrutor Desportivo - Tênis 
de Campo 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

40h 1 3.944,79 

Instrutor Desportivo - Tênis 
de Mesa 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 20h CR 1.972,40 

Instrutor Desportivo - Tênis 
de Mesa 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

40h CR 3.944,79 

Instrutor Desportivo - Vôlei 
de Areia 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 20h 1 1.972,40 

Instrutor Desportivo - 
Voleibol 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

20h 1 1.972,40 

Instrutor Desportivo - 
Voleibol 

Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

40h 1 3.944,79 

Instrutor Desportivo - Xadrez Ensino Superior em Educação Física e comprovação técnica na 
área. 

40h 1 3.944,79 

Médico Cardiologista Ensino Superior em Medicina com especialização em Cardiologia. 
Registro no Conselho Regional de Medicina e RQE. 

20h CR 7.630,76 
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Cargo Requisitos 
Carga 

Horária* Vagas 
Vencimento 
Inicial (R$) 

Médico Cirurgião 
Cabeça/Pescoço 

Ensino Superior em Medicina com especialização em Cirurgia da 
Cabeça/ pescoço. Registro no Conselho Regional de Medicina e 
RQE. 

20h CR 7.630,76 

Médico Cirurgião Geral Ensino Superior em Medicina com especialização em Cirurgia. 
Registro no Conselho Regional de Medicina e RQE. 

20h CR 7.630,76 

Médico Cirurgião Plástico Ensino Superior em Medicina com especialização em Cirurgia 
Plástica. Registro no Conselho Regional de Medicina e RQE. 20h CR 7.630,76 

Médico Cirurgião Vascular Ensino Superior em Medicina com especialização em Cirurgia 
Vascular. Registro no Conselho Regional de Medicina e RQE. 

20h CR 7.630,76 

Médico Clínico Geral  Ensino Superior em Medicina. Registro no Conselho Regional de 
Medicina. 40h 5 15.261,52 

Médico Dermatologista Ensino Superior em Medicina com especialização em 
Dermatologia. Registro no Conselho Regional de Medicina e RQE. 

20h CR 7.630,76 

Médico do Trabalho Ensino Superior em Medicina com especialização em Medicina do 
Trabalho. Registro no Conselho Regional de Medicina e RQE. 

40h 5 15.261,52 

Médico Endocrinologista Ensino Superior em Medicina com especialização em 
Endocrinologia. Registro no Conselho Regional de Medicina e RQE. 20h CR 7.630,76 

Médico Endocrinologista 
Pediátrico 

Ensino Superior em Medicina com especialização em 
Endocrinologia Pediátrica. Registro no Conselho Regional de 
Medicina e RQE. 

20h CR 7.630,76 

Médico ESF Ensino Superior em Medicina. Registro no Conselho Regional de 
Medicina. 

40h 25 15.261,52 

Médico Ginecologista Ensino Superior em Medicina com especialização em Ginecologia. 
Registro no Conselho Regional de Medicina e RQE. 20h 1 7.630,76 

Médico Hematologista Ensino Superior em Medicina com especialização em Hematologia. 
Registro no Conselho Regional de Medicina e RQE. 

20h CR 7.630,76 

Médico Infectologista Ensino Superior em Medicina com especialização em Infectologia. 
Registro no Conselho Regional de Medicina e RQE. 20h CR 7.630,76 

Médico Neurologista Ensino Superior em Medicina com especialização em Neurologia. 
Registro no Conselho Regional de Medicina e RQE. 

20h CR 7.630,76 

Médico Neuropediatra Ensino Superior em Medicina com especialização em Neurologia 
Pediátrica. Registro no Conselho Regional de Medicina e RQE. 

20h CR 7.630,76 

Médico Ortopedista Ensino Superior em Medicina com especialização em Ortopedia. 
Registro no Conselho Regional de Medicina e RQE. 

20h CR 7.630,76 

Médico Otorrinolaringologista Ensino Superior em Medicina com especialização em 
Otorrinolaringologia. Registro no Conselho Regional de Medicina e 
RQE. 

20h CR 7.630,76 

Médico Pediatra Ensino Superior em Medicina com especialização em Pediatria. 
Registro no Conselho Regional de Medicina e RQE. 20h 6 7.630,76 

Médico Pneumologista Ensino Superior em Medicina com especialização em Pneumologia. 
Registro no Conselho Regional de Medicina e RQE. 

20h CR 7.630,76 

Médico Pneumologista 
Infantil 

Ensino Superior em Medicina com especialização em Pneumologia 
Pediátrica. Registro no Conselho Regional de Medicina e RQE. 

20h CR 7.630,76 

Médico Proctologista Ensino Superior em Medicina com especialização em Proctologia. 
Registro no Conselho Regional de Medicina e RQE. 20h CR 7.630,76 

Médico Psiquiatra Ensino Superior em Medicina com especialização em Psiquiatria. 
Registro no Conselho Regional de Medicina e RQE. 

20h 2 7.630,76 

Médico Reumatologista Ensino Superior em Medicina com especialização em 
Reumatologia. Registro no Conselho Regional de Medicina e RQE. 20h CR 7.630,76 

Médico Urologista Ensino superior em Medicina. com especialização em Urologia. 
Registro no Conselho Regional de Medicina e RQE. 

20h CR 7.630,76 

Médico Veterinário  Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária. Registro no 
Conselho Regional de Medicina Veterinária. 

40h 2 6.641,65 

Monitor Social de Artes Ensino Superior Ensino Superior Completo, com graduação em 
Artes.  40h 1 3.944,80 

Monitor Social Desportivo Ensino Superior Completo, com graduação em Educação Física. 
Registro no Conselho ou órgão fiscalizador da profissão. 

40h 1 3.944,80 
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Cargo Requisitos 
Carga 

Horária* Vagas 
Vencimento 
Inicial (R$) 

Monitor Social Pedagogo Ensino Superior Completo com Licenciatura Plena em Pedagogia. 40h 2 3.944,80 

Museólogo Ensino Superior completo em Museologia. 40h CR 4.715,34 

Nutricionista Ensino Superior Completo em Nutrição. Registro no Conselho ou 
órgão fiscalizador da profissão. 

40h CR 4.633,42 

Procurador Municipal  Ensino Superior Completo em Direito. Registro na Ordem dos 
Advogados do Brasil-OAB. 20h 1 8.193,34 

Psicólogo Ensino Superior Completo em Psicologia. Registro no Conselho ou 
órgão fiscalizador da profissão. 

40h CR 4.633,42 

Técnico em Museu Ensino Superior completo em Museologia, ou Ensino Superior 
completo ou Licenciatura em História ou Geografia com no mínimo 
1.000 horas de cursos ou experiência na área de Museologia. 

40h CR 3.929,45 

Terapeuta Ocupacional Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional. Registro no 
Conselho ou órgão fiscalizador da profissão. 30h CR 4.633,42 

* Carga Horária Semanal     

Tabela 4.2 Cargos com exigência de ensino médio 

Cargo Requisitos 
Carga 

Horária* 
Vagas 

Vencimento 
Inicial (R$) 

Agente de Defesa Civil Ensino Médio Completo com curso de capacitação em defesa civil. 
Carteira Nacional de Habilitação, categoria: “AB”. 

40h 1 3.206,21 

Almoxarife Ensino médio (2º Grau) completo. 40h 2 2.828,85 

Atendente de Consultório 
Dentário 

Ens. Médio. Curso de Auxiliar ou Atendente de Consultório 
Odontológico. Registro no Conselho ou órgão fiscalizador da 
profissão. 

40h CR 2.780,65 

Auxiliar de Enfermagem Ens. Médio. Curso de Auxiliar em Enfermagem. Registro no 
Conselho ou órgão fiscalizador da profissão. 

40h 40 2.780,65 

Auxiliar de Inspeção Ensino médio completo e curso técnico em alimentos com registro 
no Conselho Regional de Química de Santa Catarina CRQ/SC. 40h 4 2.435,90 

Cuidador Social Ensino Médio Completo. 40h CR 2.431,13 

Fiscal de Defesa do 
Consumidor 

Ensino Médio Completo. 
40h 1 3.206,21 

Fiscal de Obras Ens. Médio. Curso de Técnico em Edificações. Registro no Conselho 
ou órgão fiscalizador da profissão. 

40h CR 3.206,21 

Fiscal de Obras e Posturas Ensino médio (2º Grau) completo em Técnico em Edificação e 
inscrição no órgão competente. 

40h 4 2.518,97 

Fiscal de Posturas Ensino Médio Completo. 40h CR 2.518,96 

Fiscal de Serviços Públicos 
Concedidos Ensino Médio Completo. 40h 1 3.206,21 

Laboratorista de Análise de 
Solos e Asfalto 

Ensino Médio, Curso de Laboratorista de Solos, Asfalto e Concreto, 
Cursos afins, ou experiência de dois anos na área. 

40h 1 4.308,01 

Monitor de Biblioteca Ensino Médio Completo. 40h CR 2.431,13 

Monitor Social Ensino Médio Completo. 40h 3 3.068,85 

Técnico em Administração Ensino Médio Completo. 40h 15 4.006,94 

Técnico em Agropecuária Ensino Médio Completo, com Curso Técnico em Agropecuária e 
Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Santa Catarina – CREA/SC. 

40h CR 3.404,48 

Técnico em Enfermagem Ensino médio completo, e curso técnico em enfermagem com 
registro no Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina – 
COREN/SC. 

40h 15 3.103,26 

Técnico em Equipamento de 
Sonorização e Iluminação 

Ensino Médio Completo com no mínimo, dois anos de experiência 
ou 200 horas de curso técnico na área. 40h CR 2.829,19 

Técnico em Laboratório Ensino médio completo e Curso Técnico em Laboratório com 
registro no conselho Regional de Farmácia – CRF/SC. 

40h 1 3.103,26 
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Cargo Requisitos 
Carga 

Horária* Vagas 
Vencimento 
Inicial (R$) 

Técnico em Manutenção de 
Equipamento de Informática 

Ensino médio e curso técnico em manutenção de equipamentos. 40h CR 3.766,66 

Técnico em Saúde Bucal Ensino médio completo com curso de Técnico em Saúde Bucal, 
com registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO). 

40h 2 3.103,26 

Técnico em Segurança do 
Trabalho 

Ensino médio completo e curso técnico de segurança no trabalho 
com registro no Ministério do Trabalho e emprego. 40h 1 4.006,94 

Telefonista Ensino médio (2º Grau) completo. 30h 3 2.250,20 

* Carga Horária Semanal     

Tabela 4.3 Cargos com exigência de ensino fundamental 

Cargo Requisitos 
Carga 

Horária* Vagas 
Vencimento 
Inicial (R$) 

Auxiliar de Administração Ensino fundamental completo 40h CR 2.250,19 

Auxiliar de Serviços Externos Ensino Fundamental completo 40h 40 1.783,98 

Auxiliar de Serviços Internos Ensino fundamental completo 40h 10 1.783,98 

Auxiliar de Topografia Ensino fundamental completo 40h 1 1.783,98 

Borracheiro Ensino fundamental completo 40h 2 2.643,13 

Carpinteiro Ensino fundamental completo 40h 1 2.250,20 

Eletricista Ensino Fundamental completo e curso da NR-10 40h 5 2.250,20 

Encanador Ensino fundamental completo 40h 3 2.250,20 

Pedreiro Ensino fundamental completo 40h CR 2.250,20 

Pintor Ensino fundamental completo 40h 3 2.250,20 

Vigia Ensino fundamental completo 36h 10 2.163,42 

Vigia 40 Horas Ensino Fundamental completo 40h 30 2.403,84 

* Carga Horária Semanal     

 

4.2 As atribuições dos cargos objeto do Concurso Público, estão descritas no Anexo 3 do presente Edital. 

5 REQUISITOS PARA A ADMISSÃO 
5.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro de servidores do Município de Chapecó: 

1. Ter nacionalidade brasileira ou estrangeiros em situação regular, conforme portuguesa, desde que o candidato 
esteja amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, conforme o disposto no artigo 37, 
inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998 e 
na Lei Complementar Municipal nº 30/2001; 

2. A idade mínima de 18 anos; 
3. Estar quite com as obrigações eleitorais e do Serviço Militar (esta última somente para candidatos do sexo 

masculino); 
4. Possuir aptidão física e mental; 
5. Estar em pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
6. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 
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6 INSCRIÇÕES 
6.1 A inscrição no Concurso Público deverá ser efetuada unicamente pela Internet, no período compreendido entre as 

16 horas do dia 7 de junho de 2022 às 16 horas do dia 7 de julho de 2022, horário Oficial de Brasília (DF). 

6.2 As opções por cargo/área de atuação/disciplina não poderão ser alteradas após o pagamento do valor da inscrição. 

Valores 
6.3 O valor da taxa de inscrição é de: 

 Para os cargos de Ensino Fundamental: ............................................................................................... R$ 80,00; 
 Para os cargos de Ensino Médio: ........................................................................................................ R$ 100,00; 
 Para os cargos de Ensino Superior: .................................................................................................... R$ 120,00. 

Instruções para efetuar a inscrição 
6.4 Para efetuar a inscrição: 

1. Acessar o site do Concurso Público (http://2022chapeco.fepese.org.br); 
2. Preencher o Requerimento de Inscrição no Concurso Público e imprimir uma cópia que deve ficar em seu poder; 
3. Imprimir e efetivar o pagamento do boleto da taxa de inscrição em qualquer agência bancária, posto de 

autoatendimento ou home banking, preferencialmente do Banco do Brasil S.A., até o último dia de inscrições, 
observando o horário limite fixado pelo estabelecimento para as transações. 

6.5 Será permitida a inscrição em mais de 1 cargo oferecido no presente Concurso Público, mediante as seguintes 
condições: 

1. As provas para os cargos em que o candidato requerer inscrição devem ser realizadas em turnos (horários) 
diferentes; 

2. O candidato deverá emitir e pagar as respectivas taxas de inscrição para cada cargo, até o último dia de inscrições; 
3. As remessas ou entregas de documentos, eventualmente exigidos, devem ser expedidas/entregues em separado, 

sob pena de não serem analisados. 

6.6 O pagamento da taxa de inscrição só poderá ser feito mediante a utilização do boleto de pagamento obtido no site 
do Concurso Público (http://2022chapeco.fepese.org.br), não sendo aceitos pagamentos por qualquer outra forma 
ou meio, sendo obrigação do candidato conferir as informações de pagamento do boleto. 

6.7 Se pretender efetuar o pagamento do boleto na data de encerramento das inscrições, o candidato deverá fazê-lo até 
o horário limite fixado pelo estabelecimento para as transações bancárias, que não é o mesmo para todos os bancos. 
O pagamento efetuado após o horário limite só será executado com data contábil do próximo dia útil e, desta 
maneira, não será aceito pela FEPESE uma vez que o boleto correspondente ao pagamento deve ser quitado até o 
último dia de inscrições. 

6.8 No caso de feriado ou interrupção de funcionamento dos serviços bancários, o pagamento da inscrição deverá ser 
antecipado. 

6.9 O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não se constituem documentos comprobatórios do 
pagamento da taxa de inscrição. 

6.10 A inscrição só será processada quando o estabelecimento bancário onde foi feito o recolhimento da taxa de inscrição 
confirmar o respectivo pagamento, sendo cancelada a inscrição cuja taxa de inscrição for paga com cheque sem 
cobertura de fundos ou com qualquer outra irregularidade. 

6.11 Encerrado o período de inscrição, as inscrições realizadas que tenham sido efetivamente pagas ou isentas serão 
automaticamente homologadas e não poderão ser alteradas em hipótese alguma. 

6.12 O valor da taxa de inscrição não será restituído, por qualquer razão, exceto por cancelamento ou anulação do 
Concurso Público. 

6.13 É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax, ou por qualquer outra via não especificada neste 
Edital. 

6.14 A FEPESE e o Município de Chapecó não se responsabilizarão por solicitações de inscrição não efetivadas por falhas 
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitarem a transferência dos dados, a impressão dos documentos solicitados e ou o pagamento da respectiva 
taxa de inscrição. 
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6.15 A adulteração de qualquer documento ou a não veracidade de qualquer informação apresentada, verificada a 
qualquer tempo, implicará no cancelamento da inscrição do candidato e na anulação de todos os atos que tenha 
praticado. 

6.16 Quando da inscrição, o candidato fará o cadastro de uma senha para acesso à área de ACESSO RESTRITO AO 
CANDIDATO. A referida senha é pessoal e intransferível e possibilitará o acesso ao cartão resposta, respostas aos 
recursos interpostos, bem como a alteração de dados cadastrais permitidos. 

7 ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
7.1 Poderão requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição, no período das 16 horas de 7 de junho de 2022, às 

17 horas do dia 15 de junho de 2022, os candidatos beneficiados pelas seguintes leis: 

1. Lei Estadual nº 10.567/1997 e sua alteração, de acordo com a Lei 17.457/2018  
- doadores de sangue e de medula óssea. 

2. Lei Ordinária nº 6.440/2013 - eleitores convocados e nomeados para servirem a justiça eleitoral por ocasião dos 
pleitos eleitorais. 

7.2 Para fazer jus à isenção do pagamento o candidato deverá: 

1. Assinalar, no Requerimento de Inscrição, a opção PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO; e 
2. Fazer o upload no site do Concurso Público (http://2022chapeco.fepese.org.br), ou entregar na FEPESE, ou no 

Posto de Atendimento em Chapecó (SC) até às 17 horas, do 15 de junho de 2022, a documentação exigida pela 
lei que lhe concedeu o benefício: 

Lei Estadual nº 10.567/1997 e sua alteração, de acordo com a Lei 17.457, de 2018 

 Documento expedido por órgão oficial ou entidade credenciada pela União, Estado ou Município, discriminando 
número e a data em que foram realizadas as doações, não podendo ser inferior a 3 vezes anuais. 

Lei Ordinária nº 6.440/2013 

 Declaração ou diploma, expedido pela Justiça Eleitoral, contendo o nome completo do cidadão, a função 
desempenhada, a data e o turno da eleição; 

 Para ter direito à isenção o cidadão convocado deve comprovar o serviço prestado à Justiça Eleitoral por, no 
mínimo, duas eleições oficiais, consecutivas ou não, independentemente do tempo entre as duas eleições; e 

 O benefício concedido ao cidadão que prestou serviços à Justiça Eleitoral terá validade de 4 anos a contar da data 
da segunda eleição oficial, incluindo o plebiscito ou o referendo no qual o cidadão prestou serviços. 

7.3 O deferimento dos pedidos de isenção da taxa de inscrição será publicado no site do Concurso Público 
(http://2022chapeco.fepese.org.br), na data de 22 de junho de 2022, cabendo recurso do indeferimento, que deve 
ser interposto nos prazos e de acordo com as normas do presente Edital. 

7.4 Verificando-se mais de um pedido de isenção para o mesmo candidato/cargo ou em caso de pedidos de isenção que 
não estejam de acordo com o inciso 1 do item 6.5 do presente edital, será avaliada a última inscrição realizada. 

7.5 O candidato que tiver seu pedido de isenção de pagamento deferido terá sua inscrição homologada, não devendo 
efetuar o pagamento da inscrição. 

7.6 Os candidatos que tiverem o seu requerimento de isenção da taxa de inscrição indeferidos deverão, caso desejem 
participar do Concurso Público, efetuar o pagamento da referida taxa até o último dia de inscrição, sob pena de terem 
a sua inscrição cancelada. 

7.7 Os documentos comprobatórios para o pedido de isenção da taxa de inscrição, devem ser protocolados/enviados em 
separado de qualquer outra documentação, no campo próprio do pedido de isenção, condição para que sejam 
analisados. 
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8 VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
8.1 Nos termos da Lei Complementar nº 30/2001, às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se 

inscrever no Concurso Público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de 
que são portadoras, sendo que para tais pessoas serão reservadas até 5% das vagas oferecidas no concurso, conforme 
o quadro abaixo: 

Tabela 8.1 Cargos com exigência de ensino superior 

Cargo Vagas 
Vagas  

Reservadas 
Vagas  

Livre Concorrência 

Analista Administrativo 1 — 1 

Analista Clínico Em Laboratório CR — CR 

Arquiteto e Urbanista 1 — 1 

Arquivista CR — CR 

Assistente Social CR — CR 

Auditor de Controle Interno - Administração CR — CR 

Auditor de Controle Interno - Ciências Contábeis 1 — 1 

Auditor de Controle Interno - Direito CR — CR 

Auditor de Controle Interno - Economia CR — CR 

Auditor de Controle Interno - Engenharia CR — CR 

Auditor de Tributos 2 — 2 

Bibliotecário CR — CR 

Biólogo CR — CR 

Cirurgião Dentista 5 1 4 

Contador 1 — 1 

Coordenador Pedagógico para ensino fundamental I e II 5 1 4 

Coordenador Pedagógico para Educação Infantil 5 1 4 

Difusor de Turismo 1 — 1 

Enfermeiro CR — CR 

Engenheiro Agrimensor e Cartográfico 2 — 2 

Engenheiro Agrônomo 1 — 1 

Engenheiro Civil 2 — 2 

Engenheiro de Alimentos CR — CR 

Engenheiro de Segurança do Trabalho CR — CR 

Engenheiro de Trânsito CR — CR 

Engenheiro Eletricista 1 — 1 

Engenheiro Sanitarista 1 — 1 

Farmacêutico CR — CR 

Fiscal de Vigilância Sanitária 3 — 3 

Fiscal do Meio Ambiente CR — CR 

Fisioterapeuta CR — CR 

Fonoaudiólogo 3 — 3 

Instrutor Desportivo - Atletismo (20h) 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Atletismo (40h) 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Badminton 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Basquete (20h) 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Basquete (40h) 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Beach Tennis 1 — 1 
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Cargo Vagas 
Vagas  

Reservadas 
Vagas  

Livre Concorrência 

Instrutor Desportivo - Bocha (20h) 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Bocha (40h) 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Boxe 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Ciclismo 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Futebol de Campo (20h) CR — CR 

Instrutor Desportivo - Futebol de Campo (40H0 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Futevôlei 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Futsal (20h) CR — CR 

Instrutor Desportivo - Futsal (40h) 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Ginástica Artística (20h) 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Ginástica Artística (40h) 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Ginástica Rítmica (20h) 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Ginástica Rítmica (40h) 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Handebol 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Jiu-Jitsu CR — CR 

Instrutor Desportivo - Judô (20h) CR — CR 

Instrutor Desportivo - Judô (40h) CR — CR 

Instrutor Desportivo - Karatê (20h) 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Karatê (40h) 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Natação (20h) 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Natação (40h) 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Paradesporto (20h) 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Paradesporto (40h) 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Taekwondo (20h) CR — CR 

Instrutor Desportivo - Taekwondo (40h) CR — CR 

Instrutor Desportivo - Tênis de Campo (20h) CR — CR 

Instrutor Desportivo - Tênis de Campo (40h) 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Tênis de Mesa (20h) CR — CR 

Instrutor Desportivo - Tênis de Mesa (40h) CR — CR 

Instrutor Desportivo - Vôlei de Areia 1 — 1 

Instrutor Desportivo – Voleibol (20h) 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Voleibol (40h) 1 — 1 

Instrutor Desportivo - Xadrez 1 — 1 

Médico Cardiologista CR — CR 

Médico Cirurgião Cabeça/Pescoço CR — CR 

Médico Cirurgião Geral CR — CR 

Médico Cirurgião Plástico CR — CR 

Médico Cirurgião Vascular CR — CR 

Médico Clínico Geral  5 1 4 

Médico Dermatologista CR — CR 

Médico do Trabalho 5 1 4 

Médico Endocrinologista CR — CR 

Médico Endocrinologista Pediátrico CR — CR 

Médico ESF 25 1 24 
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Cargo Vagas 
Vagas  

Reservadas 
Vagas  

Livre Concorrência 

Médico Ginecologista 1 — 1 

Médico Hematologista CR — CR 

Médico Infectologista CR — CR 

Médico Neurologista CR — CR 

Médico Neuropediatra CR — CR 

Médico Ortopedista CR — CR 

Médico Otorrinolaringologista CR — CR 

Médico Pediatra 6 1 5 

Médico Pneumologista CR — CR 

Médico Pneumologista Infantil CR — CR 

Médico Proctologista CR — CR 

Médico Psiquiatra 2 — 2 

Médico Reumatologista CR — CR 

Médico Urologista CR — CR 

Médico Veterinário  2 — 2 

Monitor Social de Artes 1 — 1 

Monitor Social Desportivo 1 — 1 

Monitor Social Pedagogo 2 — 2 

Museólogo CR — CR 

Nutricionista CR — CR 

Procurador Municipal  1 — 1 

Psicólogo CR — CR 

Técnico em Museu CR — CR 

Terapeuta Ocupacional CR — CR 

    

Tabela 8.2 Cargos com exigência de ensino médio 

Cargo Vagas 
Vagas  

Reservadas 
Vagas  

Livre Concorrência 

Agente de Defesa Civil 1 — 1 

Almoxarife 2 — 2 

Atendente de Consultório Dentário CR — CR 

Auxiliar de Enfermagem 40 2 38 

Auxiliar de Inspeção 4 — 4 

Cuidador Social CR — CR 

Fiscal de Defesa do Consumidor 1 — 1 

Fiscal de Obras CR — CR 

Fiscal de Obras e Posturas 4 — 4 

Fiscal de Posturas CR — CR 

Fiscal de Serviços Públicos Concedidos 1 — 1 

Laboratorista de Análise de Solos e Asfalto 1 — 1 

Monitor de Biblioteca CR — CR 

Monitor Social 3 — 3 

Técnico em Administração 15 1 14 

Técnico em Agropecuária CR — CR 
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Cargo Vagas 
Vagas  

Reservadas 
Vagas  

Livre Concorrência 

Técnico em Enfermagem 15 1 14 

Técnico em Equipamento de Sonorização e Iluminação CR — CR 

Técnico em Laboratório 1 — 1 

Técnico Em Manutenção de Equipamento de Informática CR — CR 

Técnico em Saúde Bucal 2 — 2 

Técnico em Segurança do Trabalho 1 — 1 

Telefonista 3 — 3 

    

Tabela 8.3 Cargos com exigência de ensino fundamental 

Cargo Vagas 
Vagas  

Reservadas 
Vagas  

Livre Concorrência 

Auxiliar de Administração CR — CR 

Auxiliar de Serviços Externos 40 2 38 

Auxiliar de Serviços Internos 10 1 9 

Auxiliar de Topografia 1 — 1 

Borracheiro 2 — 2 

Carpinteiro 1 — 1 

Eletricista 5 1 4 

Encanador 3 — 3 

Pedreiro CR — CR 

Pintor 3 — 3 

Vigia 10 1 9 

Vigia 40 h 30 2 28 

    

 

8.2 Os candidatos inscritos e classificados para as vagas reservadas para pessoas com deficiência, serão nomeados, na 
rigorosa ordem de classificação, para a 5ª vaga, 21ª, 41ª existente ou que vier a surgir no prazo de validade do 
Concurso Público e assim sucessivamente. 

8.3 A pessoa com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no 
que se refere ao conteúdo das provas, a avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das 
provas e às notas mínimas exigidas (prova objetiva e prova prática) de acordo com o previsto no presente Edital. 

8.4 Os candidatos com deficiência, que desejarem concorrer às vagas a eles reservadas, deverão: 

1. Assinalar o item específico de Autodeclaração no Requerimento de Inscrição no Concurso Público; 
2. Fazer o upload no site do Concurso Público (http://2022chapeco.fepese.org.br), até as 16 horas do último dia de 

inscrição da seguinte documentação: 

 Laudo médico com expressa referência ao código da Classificação Internacional de Doença (CID), com data 
de emissão nos últimos 36 meses anteriores à data de realização da inscrição. 

8.5 Não será deferido o pedido de inscrição para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, do candidato que: 

1. não formalizar a autodeclaração; 
2. não enviar a documentação exigida no prazo determinado; 
3. não comparecer à avaliação da equipe multiprofissional, conforme item 8.9. 

8.6 A listagem de candidatos que realizaram a autodeclaração para concorrer às vagas reservadas aos portadores de 
deficiência será publicada no site do Concurso Público (http://2022chapeco.fepese.org.br), na data de 12 de julho de 
2022, cabendo recurso do indeferimento, que deve ser interposto nos prazos e de acordo com as normas do presente 
Edital. 
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8.7 Os candidatos com deficiência submeter-se-ão, quando convocados, à avaliação de equipe multiprofissional, 
conforme Decreto Federal nº 3.298/99 e Decreto Federal nº 5.296/04, que terá a decisão terminativa sobre: 

1. A qualificação do candidato como pessoa com deficiência ou não; e 
2. O grau de deficiência, capacitante ou não, para o exercício do cargo. 

8.8 A avaliação dos candidatos com deficiência será de responsabilidade do Município de Chapecó. 

8.9 Será excluído da lista de candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência, o candidato que 
não atender à convocação para a avaliação da equipe multiprofissional e/ou cuja deficiência assinalada no 
Requerimento de Inscrição não seja constatada, passando a compor apenas a lista de classificação geral final. 

8.10 Não será admitido recurso relativo à condição de pessoa com deficiência do candidato que, no ato da inscrição, não 
declarar essa condição. 

8.11 Não havendo candidatos aprovados e classificados para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência, elas 
serão ocupadas pelos demais candidatos classificados na lista de livre concorrência. 

9 SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS 

Benefício da Lei 11.689/2008 
1.4 Os candidatos que pretenderem, em caso de empate na classificação final, o benefício da Lei Federal 11.689/2008, 

deverão entregar na FEPESE, ou fazer upload, ou enviar pelo correio até as 16 horas do último dia de inscrições, cópia 
da certidão e/ou declaração e/ou atestado ou outros documentos públicos emitidos pelos Tribunais de Justiça 
Estaduais e Regionais Federais do País, relativos ao exercício da função de jurado, nos termos do art. 440 do CPP. 

Documentos enviados pelo correio só serão processados se forem entregues à FEPESE, até as 16 horas do 
último dia previsto no Edital para a entrega presencial, mesmo que tenham sido postados em data 
anterior, valendo para fins de direito de comprovação da entrega, o carimbo ou registro postal da entrega 
da correspondência. 

Condições Especiais 
9.1 Para solicitar condições especiais para realização de qualquer uma das provas, o candidato deverá: 

1. Assinalar o item específico de Condições Especiais no Requerimento de Inscrição no Concurso Público; 
2. Fazer o upload no site do Concurso Público (http://2022chapeco.fepese.org.br), até as 16 horas do último dia de 

inscrição da seguinte documentação: 

 Laudo médico com expressa referência ao código da Classificação Internacional de Doença (CID), com carimbo 
indicando o número do CRM e a assinatura do médico responsável por sua emissão, justificando a condição 
especial solicitada. 

9.2 Serão oferecidas para os candidatos com deficiência, mediante requerimento: prova em braile, prova ampliada (fonte 
16, 20 ou 24), fiscal ledor, intérprete de libras, auxílio para transcrição, prova compatível com o software leitor de 
tela (Jaws e NVDA), acesso à cadeira de rodas, e tempo adicional de até 1 hora para realização da prova (somente 
para os candidatos com deficiência visual). 

9.3 O candidato com deficiência, que necessitar de tempo adicional para realização da prova, deverá requerê-lo com 
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência até às 16 horas do último 
dia de inscrições. 

9.4 O candidato que solicitar atendimento para cegueira, surdo-cegueira, baixa visão, visão monocular e/ou outra 
condição específica e tiver sua solicitação confirmada poderá ser acompanhado por cão guia e utilizar material 
próprio: máquina de escrever em braile, lâmina overlay, reglete, punção, soroban ou cubaritmo, caneta de ponta 
grossa, tiposcópio, assinador, óculos especiais, lupa, telelupa, luminária, tábuas de apoio, multiplano, plano inclinado, 
medidor de glicose e bomba de insulina. Os recursos serão vistoriados pelo fiscal de sala. 
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Candidata Lactante 
9.5 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova poderá fazê-lo em sala reservada, para 

tanto deverá: 

1. Assinalar o item específico de Amamentar Durante a Prova no Requerimento de Inscrição no Concurso Público; 
2. Seguir estritamente as normas de conduta estabelecidas no Edital: 

1. No dia da prestação da prova a candidata deverá ser acompanhada de pessoa maior de 18 anos. A criança 
ficará sob a guarda e responsabilidade do acompanhante em sala reservada para essa finalidade. A ausência 
de acompanhante implicará a impossibilidade de a candidata prestar a prova. 

2. No momento da amamentação a candidata será levada ao local destinado para esta finalidade, na companhia 
de um fiscal. É vedada a presença do acompanhante no ato da amamentação. 

3. O acompanhante não poderá portar os materiais e equipamentos vedados aos candidatos que prestam prova. 
Caso, inadvertidamente, traga quaisquer desses materiais, deverá entregá-los à Coordenação. 

4. O acompanhante só poderá retirar-se do local reservado, salvo por motivo de força maior, acompanhado por 
um fiscal designado pela FEPESE. 

5. O tempo despendido na amamentação, limitado a intervalos de 30 minutos a cada 2 horas, se necessário, 
será compensado durante a realização da prova, em igual período, observado o limite de idade de 6 meses, a 
ser comprovado no dia da realização da prova, por meio da respectiva certidão de nascimento ou documento 
equivalente. 

10 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
10.1 As inscrições que preencherem todas as condições dispostas neste Edital serão homologadas e deferidas pela 

autoridade competente. O ato de homologação será divulgado no site do Concurso Público 
(http://2022chapeco.fepese.org.br), na data provável de 12 de julho de 2022. 

11 PROVA ESCRITA 
11.1 Os conhecimentos e habilidades dos candidatos, para todos os cargos, serão avaliados por uma prova escrita com 

questões objetivas, de caráter classificatório e eliminatório, com 5 alternativas de resposta, das quais uma única será 
a correta. 

11.2 A Prova Escrita com questões objetivas será aplicada, preferencialmente, na cidade de Chapecó (SC). Não havendo 
disponibilidade de locais adequados ou suficientes para que todos os inscritos possam prestar a prova na cidade de 
Chapecó (SC), ela poderá ser aplicada em outras cidades ou municípios da região. 

Prova Escrita para os cargos com exigência de ensino médio 
11.3 A Prova Escrita com questões objetivas para os cargos com exigência de ensino médio será aplicada na data provável 

de 31 de julho de 2022, em locais que serão divulgados no site do Concurso Público, na data provável de 27 de julho 
de 2022, seguindo o cronograma a seguir: 

Tabela 11.1 Cargos com exigência de ensino médio 

EVENTO (31 de julho de 2022)  HORÁRIO 

Abertura dos portões dos locais de prova  13h 

Fechamento dos portões (não será permitida a entrada a partir deste horário)  13h40min 

Abertura dos envelopes e distribuição das provas  13h50min 

Horário de início da resolução da prova  14h 

Horário mínimo para a entrega da prova e saída do local  15h 

Término da prova e entrega do caderno de provas e do cartão resposta  18h 
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Prova Escrita para os cargos com exigência de ensino fundamental e superior 
11.4 A Prova Escrita com questões objetivas para os cargos com exigência de ensino fundamental e superior será aplicada 

na data provável de 7 de agosto de 2022, em locais que serão divulgados no site do Concurso Público, na data provável 
de 3 de agosto de 2022, seguindo o cronograma a seguir: 

Tabela 11.1 Cargos com exigência de ensino fundamental e ensino superior 

EVENTO (7 de agosto de 2022)  HORÁRIO 

Abertura dos portões dos locais de prova  13h 

Fechamento dos portões (não será permitida a entrada a partir deste horário)  13h40min 

Abertura dos envelopes e distribuição das provas  13h50min 

Horário de início da resolução da prova  14h 

Horário mínimo para a entrega da prova e saída do local  15h 

Término da prova e entrega do caderno de provas e do cartão resposta  18h 

   

Áreas de Conhecimento 
11.5 As áreas de conhecimento exigidas, o número de questões e o valor que será atribuído a cada uma, estão dispostos 

nos quadros abaixo: 

Tabela 11.1 Cargos com exigência de ensino fundamental 

ÁREA DE CONHECIMENTO nº de questões Valor  Total 

Língua Portuguesa 05 0,20 1,00 

Conhecimentos Gerais 05 0,10 0,50 

Noções de Matemática 05 0,20 1,00 

Higiene e Segurança no Trabalho 05 0,10 0,50 

Conhecimentos Específicos 20 0,35 7,00 

TOTAIS 40 — 10,00 

Tabela 11.2 Cargo de Técnico em Administração 

ÁREA DE CONHECIMENTO nº de questões Valor  Total 

Língua Portuguesa 10 0,05 0,50 

Conhecimentos Gerais 10 0,05 0,50 

Noções de Matemática 10 0,05 0,50 

Legislação Municipal 20 0,25 5,00 

Conhecimentos Específicos 10 0,19 1,90 

TOTAIS 60  8,40 

Tabela 11.3 Demais cargos com exigência de ensino médio 

ÁREA DE CONHECIMENTO nº de questões Valor  Total 

Língua Portuguesa 10 0,05 0,50 

Conhecimentos Gerais 10 0,05 0,50 

Noções de Matemática 10 0,05 0,50 

Legislação Municipal 20 0,35 7,00 

Conhecimentos Específicos 10 0,15 1,50 

TOTAIS 60  10,00 
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Tabela 11.4 Cargos de Analista Administrativo, Cirurgião Dentista, Coordenador Pedagógico para ensino fundamental,  
Coordenador Pedagógico para Educação Infantil, Contador 

ÁREA DE CONHECIMENTO nº de questões Valor Total 

Língua Portuguesa 10 0,05 0,50 

Conhecimentos Gerais 10 0,05 0,50 

Raciocínio Lógico 10 0,05 0,50 

Legislação Municipal 20 0,25 5,00 

Conhecimentos Específicos 10 0,19 1,90 

TOTAIS 60  8,40 

 

Tabela 11.5 Demais cargos com exigência de ensino superior 

ÁREA DE CONHECIMENTO nº de questões Valor Total 

Língua Portuguesa 10 0,05 0,50 

Conhecimentos Gerais 10 0,05 0,50 

Raciocínio Lógico 10 0,05 0,50 

Legislação Municipal 20 0,35 7,00 

Conhecimentos Específicos 10 0,15 1,50 

TOTAIS 60  10,00 

 

11.6 Para ser aprovado na prova escrita, o candidato deverá obter nota igual ou superior a 6,00 

11.7 Os candidatos que não obtiverem a pontuação prevista no item 11.6, estarão eliminados do Concurso Público. 

Normas Gerais para prestar a Prova Escrita 
11.8 Para prestar a Prova Escrita com questões objetivas, o candidato receberá um caderno de questões e um cartão-

resposta, sendo responsável pela conferência dos dados impressos no seu cartão-resposta, pela verificação da 
correspondência do seu caderno de prova com o cartão-resposta e pela transcrição correta das letras 
correspondentes às respostas que julgar corretas. 

11.9 A existência de qualquer irregularidade no caderno de questões e/ou no cartão-resposta deve ser comunicada 
imediatamente ao Fiscal de Sala. A Coordenação do Concurso Público envidará todos os esforços para a rápida 
substituição dos materiais com defeito. Na impossibilidade da substituição do caderno de provas, o fiscal de sala fará 
a leitura correta do item impresso com incorreção ou o copiará para que todos anotem. O tempo gasto para a 
substituição ou correção dos materiais será acrescido ao tempo de duração da prova. 

11.10 O candidato deverá marcar suas respostas no cartão-resposta utilizando caneta esferográfica feita de material 
transparente, de tinta azul ou preta, seguindo as instruções nele contidas. As provas serão corrigidas unicamente pela 
marcação no cartão-resposta, não sendo válidas as marcações feitas no caderno de questões. 

11.11 O preenchimento do cartão resposta é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 
conformidade com as instruções específicas contidas no Edital e no cartão que não será substituído por erro do 
candidato. 

11.12 Ao terminar a prova ou no horário determinado para o seu encerramento, o candidato entregará o cartão-resposta 
devidamente assinado e o caderno de questões. Os três últimos candidatos que restarem na sala de prova só poderão 
entregar as provas simultaneamente. 

11.13 Será atribuída nota 0,00 às respostas de questões objetivas: 

1. Cuja resposta não coincida com o gabarito oficial; 
2. Que contenha emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis; 
3. Contendo mais de uma opção de resposta assinalada; 
4. Que não estiver assinalada no cartão de respostas; 
5. Assinalada em cartão resposta sem a assinatura do candidato; 
6. Preenchida fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova. 
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11.14 Só será permitido o acesso ao local de prova ao candidato que se apresentar no portão de entrada até o horário 
determinado no Edital para o fechamento dos portões. 

11.15 É de responsabilidade do candidato localizar com antecedência o portão de entrada, bem como a sala em que 
prestará a prova. Será vedada a entrada nos locais de prova dos candidatos que chegarem após o horário 
determinado, seja qual for o motivo alegado para o atraso. 

11.16 Os candidatos, para participar da Prova Escrita com questões objetivas, deverão submeter-se às determinações da 
autoridade sanitária vigentes na data de aplicação da prova, caso estejam em vigor na data de aplicação da prova. 
Tais exigências serão informadas por aviso publicado no site do Concurso Público (http://2022chapeco.fepese.org.br), 
quando da informação dos locais de prova. 

11.17 A FEPESE, por motivos técnicos ou de força maior, poderá retardar o início da Prova Escrita ou transferir suas datas 
e/ou horários. Eventuais alterações serão comunicadas pelo site do Concurso Público 
(http://2022chapeco.fepese.org.br), por mensagem enviada para o e-mail informado pelo candidato, ou por aviso 
fixado na entrada principal ou mural do local anteriormente determinado, caso o evento determinante da alteração 
seja de natureza imprevisível. 

11.18 Para prestar a prova o candidato deverá apresentar documento de identificação original, não se aceitando cópias 
(mesmo autenticadas) ou protocolos. 

São considerados documentos de identidade: 

1. carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelo Corpo de Bombeiros 
Militar, pelos Conselhos e Ordens fiscalizadores de exercício profissional; 

2. passaporte; 
3. certificado de reservista (com foto); 
4. carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; 
5. carteira de trabalho e  
6. carteira nacional de habilitação, com foto. 

11.19 Em caso de perda, furto ou roubo do documento de identidade original, o candidato deverá apresentar documento 
que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 dias. 

11.20 Só serão aceitos documentos em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato 
e sua assinatura. 

11.21 A não apresentação de documento de identidade, nos termos deste edital impedirá o acesso do candidato ao local 
de prova. 

11.22 Em face de eventual divergência, a FEPESE poderá exigir a apresentação do original do comprovante de pagamento 
da inscrição, com a devida autenticação bancária, não sendo válida cópia mesmo que autenticada. 

11.23 A FEPESE poderá, a qualquer momento, submeter os candidatos à revista pessoal e/ou de seus pertences, inclusive 
com varredura eletrônica, bem como proceder a qualquer momento a sua identificação por documento e/ou 
datiloscopia, ou dele fazer imagem fotográfica ou vídeo. 

11.24 Em vista de eventual varredura eletrônica a que possa ser submetido, o candidato que faça uso de marca-passo, pinos 
cirúrgicos ou outros instrumentos metálicos, deverá comunicar a situação à FEPESE, até as 16 horas do último dia de 
inscrições. A comunicação deverá ser acompanhada de original de laudo médico que comprove as informações 
prestadas. 

11.25 Durante a realização das provas é permitida a posse e uso unicamente dos seguintes materiais: 

1. Canetas esferográficas feitas com material transparente com tinta das cores azul ou preta; 
2. Documento de identificação; 
3. Comprovante do pagamento da inscrição; 
4. Caso assim deseje, água acondicionada em embalagem plástica transparente. 

11.26 Para fazer uso de medicamentos, aparelhos auriculares, talas e bandagens, o candidato deverá apresentar à 
Coordenação Local a respectiva prescrição médica. 

11.27 É vedada a comunicação de qualquer natureza com outros candidatos, a consulta a livros, revistas, folhetos ou 
anotações, bem como o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares e/ou quaisquer outros 
transmissores ou receptores de ondas de rádio (como controles de portões ou chaves remotas de veículos) e/ou ainda 
qualquer equipamento elétrico ou eletrônico. Também é proibido o fumo, o uso de medicamentos, óculos escuros 
(salvo por prescrição médica apresentada a um fiscal de sala antes do início da prova), chapéus ou bonés ou qualquer 
outro tipo de cobertura.  

11.28 Não será permitida, em qualquer hipótese, a entrada de candidato armado nos locais onde se realizam as provas. A 
FEPESE não manterá qualquer armamento sob sua guarda. 



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ  CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2022 

 7 de junho de 2022 Página 21 de 90 

11.29 Os telefones celulares e demais equipamentos e materiais trazidos para o local da prova devem ser entregues sem 
qualquer outro aviso, desligados quando couber, aos fiscais da sala antes do início da prova. A simples posse, mesmo 
que desligado, ou uso de qualquer material, objeto ou equipamento não permitido, no local da prova, corredor ou 
banheiros, configura tentativa de fraude e implicará na exclusão do candidato do Concurso Público, sendo atribuída 
nota zero às provas já realizadas. 

11.30 É vedado ao candidato, durante a realização das provas, ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal. 

11.31 A FEPESE e o Município de Chapecó, não assumem qualquer responsabilidade por acidentes pessoais e/ou avaria, 
perda ou desaparecimento dos materiais, objetos ou equipamentos – mesmo que tenham sido entregues aos fiscais 
de sala, veículos ou qualquer outro bem trazido pelos candidatos para o local de prova ou qualquer tipo de dano que 
vierem a sofrer. 

11.32 Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para as provas, nem a realização de provas fora do horário e 
locais marcados para todos os candidatos. 

11.33 O caderno de provas não poderá ser retirado da sala de aplicação da prova. Ele será publicado, juntamente com o 
gabarito preliminar, até às 23h59min da data de realização da prova. 

11.34 Será vedado o ingresso no local de prova de candidatos portadores da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID-19), 
mesmo que não apresentem sintomas característicos da doença, mas tenham sido assim diagnosticados. 

12 PROVA DE TÍTULOS 
12.1 A segunda etapa do Concurso Público constará de Prova de Títulos, de caráter unicamente classificatório para os 

cargos de: 

 Analista Administrativo; 
 Cirurgião Dentista; 
 Coordenador Pedagógico para ensino fundamental; 
 Coordenador Pedagógico para Educação Infantil; 
 Contador; e 
 Técnico em Administração. 

12.2 Serão avaliados na Prova de Títulos, os certificados ou diplomas de curso de pós-graduação em nível de 
Especialização, de Mestrado e de Doutorado, de acordo com o quadro abaixo: 

Tabela 12.1 Certificados ou diplomas avaliados 

Cargo Documentos que serão avaliados 

Analista Administrativo Diploma ou certificado de curso de Pós-Graduação, unicamente em uma das seguintes áreas de 
conhecimento: Administração Pública, Ciências Contábeis, Contabilidade Pública, Direito Administrativo, 
Finanças Públicas, Gestão Pública, Políticas Públicas, Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Gestão 
Estratégica, Projetos. 

Cirurgião Dentista Diploma ou certificado de curso de Pós-Graduação, unicamente em uma das seguintes áreas de 
conhecimento: Cirurgia Bucomaxilofacial, Endodontia, Estomatologia, Odontopediatria e Radiologia. 

Contador Diploma ou certificado de curso de Pós-Graduação, unicamente em uma das seguintes áreas de 
conhecimento: Auditoria, Auditoria Fiscal, Ciências Contábeis, Contabilidade, Contabilidade Pública, 
Controladoria, Controle Interno, Finanças Públicas, Gestão Fiscal, Gestão Fiscal e Tributária e Perícia Contábil. 

Coordenador Pedagógico 
para ensino fundamental 

Diploma ou certificado de curso de Pós-Graduação, unicamente em uma das seguintes áreas de 
conhecimento: Gestão Escolar e ou Coordenação Pedagógica. 

Coordenador Pedagógico 
para educação Infantil 

Diploma ou certificado de curso de Pós-Graduação, unicamente em uma das seguintes áreas de 
conhecimento: Gestão Escolar e ou Coordenação Pedagógica. 

Técnico em Administração Cursos nas áreas públicas com duração mínima de 30 horas. 
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12.3 Os títulos apresentados serão pontuados, conforme as seguintes tabelas: 

Tabela 12.1 Pontuação dos títulos  

Analista Administrativo, Cirurgião Dentista, Coordenador Pedagógico para ensino fundamental,  
Coordenador Pedagógico para Educação Infantil, Contador 

Título 
Valor da 

Pontuação* 

Diploma ou certificado de curso de Pós-Graduação, em nível de especialização, acompanhado de Histórico Escolar. 1,50 

Diploma ou certificado de curso de Pós-Graduação, em nível de Mestrado.  1,55 

Diploma ou certificado de curso de Pós-Graduação, em nível de Doutorado.  1,60 

* Será pontuado apenas um título por nível de pós-graduação  

Tabela 12.2 Pontuação dos títulos (Técnico em Administração) 

Título 
Valor da 

Pontuação* 

Curso na área pública até 30 horas 1,60 

* Será pontuado apenas um curso na área pública  

 

12.4 Para participar da Prova de Títulos o candidato deverá entregar cópia xerográfica dos Diplomas ou Certificados a 
serem avaliados, até as 16 horas do último dia de inscrição, por um dos seguintes meios: 

 Presencialmente pelo candidato ou procurador devidamente constituído na sede da FEPESE, ou no Posto de 
Atendimento em Chapecó (SC), respeitados os horários de funcionamento. 

 Pela internet (http://2022chapeco.fepese.org.br), através de upload (carregamento) no site do Concurso Público. 
 Via postal. 

Documentos enviados pelo correio só serão processados se forem entregues à FEPESE, até as 16 horas do 
último dia previsto no Edital para a entrega presencial, mesmo que tenham sido postados em data 
anterior, valendo para fins de direito de comprovação da entrega, o carimbo ou registro postal da entrega 
da correspondência. 

12.5 Caso o candidato tenha concluído o curso de Pós-graduação em data posterior a 1º de janeiro de 2020 e não tenha 
sido expedido a correspondente certificação, serão admitidas em substituição, certidões emitidas pela Secretaria do 
Programa de Pós-Graduação, constando expressamente que o candidato concluiu o curso de Pós-Graduação e teve 
aprovado seu trabalho de final de curso, dissertação ou tese, acompanhado do Histórico Escolar regularmente 
emitido. No documento deve constar o nome do estabelecimento, o número do seu registro, endereço completo e a 
identificação do funcionário emitente. No caso de documentos digitais deve constar o link para sua autenticação. 

12.6 Não são admitidas, após o término do prazo determinado para a apresentação, a complementação, a inclusão ou a 
substituição dos documentos entregues. 

12.7 Não serão pontuados os títulos de cursos que não constem da relação constante do item 12.2. 

12.8 Os títulos serão avaliados cumulativamente, até a quantidade e pontuação máxima descritas no Edital.  

12.9 Não serão aceitos títulos encaminhados por qualquer outro meio não descritos neste edital.  

12.10 O diploma, ou certificado obtido no exterior só será avaliado se o curso for reconhecido pelo MEC e validado por 
instituição federal de ensino superior.  

12.11  O diploma ou certificado de conclusão de curso expedido em língua estrangeira somente será considerado se 
traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado.  

12.12 Somente serão atribuídas notas à Prova de Títulos dos candidatos que lograrem aprovação na Prova Objetiva.  

12.13 As cópias dos títulos entregues para efeito de avaliação não serão devolvidas.  



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ  CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2022 

 7 de junho de 2022 Página 23 de 90 

13 CÁLCULO DA NOTA FINAL, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL 

Cálculo da Nota Final 
13.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos obtidos na pontuação final, apurados 

conforme segue: 

13.1.1 Para os cargos de Analista Administrativo, Cirurgião Dentista, Coordenador Pedagógico para ensino fundamental,  
Coordenador Pedagógico para Educação Infantil, Contador e Técnico em Administração: 

Nota Final = Nota da Prova Escrita + Nota da Prova de Títulos 

13.1.2 Para os demais cargos: 

Nota Final = Nota da Prova Escrita 

Classificação 
13.2 Na hipótese de empate da nota final, o desempate será feito aplicando-se sequencialmente os seguintes critérios: 

1. tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste 
concurso, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003); 

2. maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos; 
3. maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 
4. maior pontuação nas questões de Conhecimentos Gerais; 
5. maior pontuação nas questões de Noções de Matemática (quando couber); 
6. maior pontuação nas questões de Raciocínio Lógico (quando couber); 
7. maior pontuação nas questões de Legislação Municipal (quando couber); e 
8. maior pontuação nas questões de Higiene e Segurança no Trabalho (quando couber); e 
9. maior idade. 

Resultado Final 
13.3 O resultado final do Concurso Público será publicado por meio de duas listagens: 

1. Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos como pessoa com 
deficiência, em ordem de classificação; 

2. Lista de Pessoas com Deficiência, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados inscritos como 
pessoa com deficiência, em ordem de classificação. 

13.4 Serão divulgados no site do Concurso Público (http://2022chapeco.fepese.org.br): 

1. O resultado preliminar, na data provável de 30 de agosto de 2022. 
2. O resultado final, na data provável de 13 de setembro de 2022. 

14 RECURSOS 
14.1 Caberão recursos dos seguintes atos do Concurso Público: 

1. Indeferimento do pedido de isenção do valor da inscrição;  
2. Não homologação da inscrição; 
3. Não homologação dos pedidos de vagas reservadas; 
4. Indeferimento dos pedidos de condições especiais; 
5. Questões de prova escrita e gabarito provisório; 
6. Resultado da Prova de Títulos 
7. Resultado final. 

14.2 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela internet, até às 17 horas do segundo dia útil posterior à 
publicação do ato em desfavor do qual deseja o candidato recorrer. 
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Instruções para interposição de recursos 
14.3 Para interposição de recursos pela Internet o candidato deve: 

1. Acessar o site do Concurso Público (http://2022chapeco.fepese.org.br); 
2. Clicar no link Recursos e Requerimentos; 
3. Preencher online o requerimento com argumentação clara, consistente e objetiva; 
4. Caso o recurso seja contra o teor da questão ou gabarito preliminar, deve ser preenchido um requerimento para 

cada uma das questões contestadas. 

14.4 Não serão analisados os recursos: 

1. Interpostos por desacordo com as normas estabelecidas no Edital;  
2. Entregues por meios não descritos no presente Edital;  
3. Entregues após os prazos neste Edital. 

14.5 Caso o candidato entregue mais de um recurso contra a mesma questão ou ato do Concurso Público, só será analisado 
o último transmitido, entregue ou recebido. 

14.6 Os recursos intempestivos e inconsistentes não serão analisados. 

14.7 No caso de anulação de qualquer questão, ela será considerada como correta para todos os candidatos que a 
responderam, mesmo que não tenham interposto recurso. 

14.8 No caso de erro na indicação da resposta correta, o gabarito provisório será alterado, sendo as provas corrigidas com 
base no gabarito definitivo. 

14.9 Alterada a pontuação e/ou classificação do candidato, de ofício, ou por força de provimento de recurso, poderá haver 
alteração da pontuação obtida e/ou da classificação. 

14.10 O despacho dos recursos será publicado coletivamente no site do Concurso Público. Uma resposta individual a cada 
requerimento será acessível na ÁREA DE ACESSO RESTRITO AO CANDIDATO. Não serão encaminhadas respostas a 
recursos por qualquer outro meio. 

14.11 Não será admitido recurso requerendo, sem fundamentação clara e objetiva, a simples revisão de prova escrita ou 
majoração da nota atribuída em qualquer das etapas do Concurso. 

14.12 Caso o candidato venha a interpor mais de um recurso contra a mesma questão ou ato do Concurso Público só será 
analisada a última impugnação recebida. 

14.13 Não caberá pedido de revisão, em nível administrativo, da decisão da Comissão Organizadora em recurso interposto 
pelo candidato. 

15 NOMEAÇÃO 
15.1 A convocação e nomeação dos candidatos classificados é de exclusiva competência do Município de Chapecó. 

15.2 A convocação para o processo admissional do candidato aprovado e classificado para o cargo deste Edital far-se-á por 
meio de duas etapas: 

1. A primeira etapa será realizada por meio de Publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, no site do 
Município de Chapecó por correio eletrônico, que será enviado ao candidato pelo e-mail corporativo 
rh@chapeco.sc.gov.br com a convocação e as informações pertinentes à apresentação e através de contato 
telefônico (WhasApp) e-mail e outro telefone para recado. 

2. Na segunda etapa, o Município enviará correspondência/telegrama com A.R. (aviso de recebimento), por meio 
dos Correios, sobre a convocação, prazo limite para aceite da vaga e as informações pertinentes à apresentação. 

15.3 As convocações poderão ser acompanhadas no site do Município de Chapecó. 

15.4 Cabe ao candidato a responsabilidade pela atualização do seu endereço. A comunicação de mudança de endereço 
deverá ser feita à FEPESE, até a publicação do resultado final do Concurso Público e após essa data diretamente na 
Diretoria de Recursos Humanos do Município de Chapecó durante todo o período de validade do concurso, sob pena 
de perda da classificação, no e-mail rh@chapeco.sc.gov.br. 

15.5 Para os candidatos com deficiência convocados, haverá a análise pelo médico do trabalho do Município de Chapecó, 
através do Serviço de Atendimento a Saúde do Servidor Municipal (SASSM), sendo requisitados exames 
complementares, as expensas do candidato, sempre que necessário. Em caso de incompatibilidade, mediante 
parecer, o candidato será considerado NÃO APTO para assumir o cargo, o que ensejará a não efetivação da 
contratação do candidato. 
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15.6 A avaliação da deficiência, ao verificar a compatibilidade informada, será biopsicossocial, realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar e considerará: 

1. os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 
2. os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 
3. a limitação no desempenho de atividades; e 
4. a restrição de participação. 

15.7 Poderão ser solicitados, a critério do médico avaliador, exames complementares previstos no PCMSO conforme 
Norma Regulamentadora (NR 7) e ou outras avaliações especializadas. 

15.8 Em face da avaliação o médico emitirá laudo considerando o candidato APTO ou NÃO APTO para o exercício das 
atividades do cargo de opção. 

15.9 Aos candidatos considerados APTOS será emitido Atestado de Saúde Ocupacional (ASO). 

15.10 A indicação de NÃO APTO implica na desclassificação do candidato. 

15.11 Por ocasião da posse, o candidato deverá comprovar que satisfaz as seguintes condições:  

1. possuir idade mínima de 18 anos completos;  
2. ter a escolaridade exigida para o cargo no ato da posse;  
3. estar em dia com as obrigações eleitorais;  
4. estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino;  
5. ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo pretendido;  
6. a análise da aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo pretendido será realizada mediante 

exame médico admissional a ser realizado pelo Serviço de Atendimento à Saúde do Servidor Municipal - SASSM, 
quando deverão ser apresentados os exames complementares (laboratoriais e imagem), conforme especificações 
de cada cargo, os quais deverão ser realizados às expensas do candidato, nos termos do Decreto nº 36.883/2019, 
e, ainda, apresentado o Cartão Nacional de Vacinação;  

7. não ter sido exonerado do serviço público através de processo administrativo disciplinar e/ou sentença judicial 
perante a Administração Federal, Estadual e/ou Distrital e Municipal;  

8. não ter sido punido com nenhuma das sanções disciplinares em cargo ou emprego ocupado anteriormente no 
serviço público nas esferas estadual, municipal e federal;  

9. não estar respondendo como indiciado a processo administrativo disciplinar perante a Administração Federal, 
Estadual e/ou Distrital e Municipal.  

10. Comprovar idoneidade moral através de certidões expedidas pelos órgãos competentes.  
11. Apresentar todos os documentos que serão encaminhados pelo Município, ao candidato no ato da nomeação, 

dentro do prazo legal para a posse. 

16 DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a 

providência do evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial, 
oportunamente divulgado pela Município de Chapecó, no site do Concurso Público 
(http://2022chapeco.fepese.org.br). 

16.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os comunicados e Editais referentes 
ao Concurso Público de que trata este Edital. 

16.3 Não haverá segunda chamada para quaisquer das fases do concurso, seja qual for o motivo da ausência do candidato, 
nem serão aplicadas provas em locais ou horários diversos dos estipulados no documento de confirmação de 
inscrição, neste Edital e em outros Editais referentes às fases deste Concurso Público. 

16.4 O não comparecimento do candidato a qualquer das fases acarretará a sua eliminação do Concurso Público. 

16.5 A FEPESE não fornecerá cópias dos documentos apresentados ou, ainda, fará a devolução dos documentos entregues. 

16.6 O edital, avisos e outras publicações no site do Concurso Público (http://2022chapeco.fepese.org.br) e as publicações 
legais, são as únicas fontes de informações válidas e estarão ao dispor dos candidatos no posto de atendimento 
respeitado o horário de funcionamento. 

16.7 Constatada qualquer irregularidade quanto à veracidade da documentação apresentada, o candidato terá sua 
inscrição cancelada ou o contrato cessado e os documentos serão encaminhados à comissão instituída pelo Município 
de Chapecó, para abertura de processo administrativo. 

16.8 É vedada a inscrição neste Concurso Público de quaisquer membros da Comissão do Concurso Público de que trata 
este Edital e funcionários da FEPESE. 
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16.9 Os casos omissos deste Edital, e as decisões que se fizerem necessárias, serão resolvidos pela FEPESE e pela Comissão 
do Concurso Público. 

16.10 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

17 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 
17.1 Delegam-se à FEPESE as seguintes competências: 

1. Divulgar amplamente o Concurso Público e o presente Edital;  
2. Receber as inscrições e respectivos valores;  
3. Homologar as inscrições;  
4. Analisar os pedidos de isenção;  
5. Avaliar os candidatos em todas as etapas previstas no presente edital;  
6. Receber e julgar os recursos previstos neste Edital;  
7. Prestar informações sobre o Concurso Público, no período de realização do mesmo;  
8. Publicar o Resultado Final no site do Concurso Público (http://2022chapeco.fepese.org.br). 

18 FORO JUDICIAL 
18.1 O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o Concurso Público previsto neste Edital é o da Comarca do 

Município de Chapecó (SC). 

Município de Chapecó, 7 de junho de 2022. 
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ANEXO 1 CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 
O Cronograma de atividade do Concurso Público poderá ser alterado por necessidade de ordem técnica e/ou 
operacional. A alteração poderá ser feita sem aviso prévio, bastando, para todos os efeitos legais, a sua comunicação 
no endereço eletrônico do Concurso Público em (http://2022chapeco.fepese.org.br). 

Cronograma Inscrições 

 Evento / Datas Prováveis Início Fim 

 Publicação do Edital  07/06/22 

 Período de inscrições 07/06/22 07/07/22 

 Pedidos de isenção da taxa de inscrição 07/06/22 15/06/22 

 Pedidos de condições especiais para prestação de prova 07/06/22 30/06/22 

 Entrega de documentos exigidos: Prova de Títulos 07/06/22 30/06/22 

 Entrega de documentos exigidos: Vagas Reservadas PCD (Pessoas com Deficiência) 07/06/22 30/06/22 

 Publicação dos resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição  22/06/22 

 Prazo Recursal: indeferimento dos pedidos de isenção 24/06/22 27/06/22 

 Publicação das respostas aos recursos: indeferimento dos pedidos de isenção  04/07/22 

 Homologação das inscrições  12/07/22 

 Prazo Recursal: homologação das inscrições 13/07/22 14/07/22 

 Publicação das respostas aos recursos: homologação das inscrições  20/07/22 

 Publicação dos resultados dos pedidos de condições especiais para prestação de prova  12/07/22 

 Prazo Recursal: indeferimento dos pedidos de condições especiais 13/07/22 14/07/22 

 Publicação das respostas aos recursos: indeferimento dos pedidos de condições especiais  20/07/22 

 Publicação dos resultados dos pedidos de vagas reservadas PCD  12/07/22 

 Prazo Recursal: indeferimento dos pedidos de vagas reservadas PCD 13/07/22 14/07/22 

 Publicação das respostas aos recursos: indeferimento dos pedidos de vagas reservadas PCD  20/07/22 

    

Cronograma de provas para os cargos com exigência de ensino médio 

 Evento / Datas Prováveis Início Fim 

 Publicação dos locais de prova  27/07/22 

 Prova Objetiva para os cargos com exigência de ensino médio  31/07/22 

 Publicação do caderno de provas e gabarito preliminar  31/07/22 

 Prazo Recursal: gabarito preliminar 01/08/22 02/08/22 

 Publicação das respostas aos recursos: gabarito preliminar  10/08/22 

 Publicação do resultado da Prova Objetiva  11/08/22 

 Prazo Recursal: resultado da Prova Objetiva 12/08/22 15/08/22 

 Publicação das respostas aos recursos: resultado da Prova Objetiva  23/08/22 
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Cronograma de provas para os cargos com exigência de ensino fundamental e superior 

 Evento / Datas Prováveis Início Fim 

 Publicação dos locais de prova  03/08/22 

 Prova Objetiva para os cargos com exigência de ensino fundamental e superior  07/08/22 

 Publicação do caderno de provas e gabarito preliminar  07/08/22 

 Prazo Recursal: gabarito preliminar 08/08/22 09/08/22 

 Publicação das respostas aos recursos: gabarito preliminar  16/08/22 

 Publicação do resultado da Prova Objetiva  17/08/22 

 Prazo Recursal: resultado da Prova Objetiva 18/08/22 19/08/22 

 Publicação das respostas aos recursos: resultado da Prova Objetiva  29/08/22 

    

Cronograma Prova de Títulos e Resultado Final 

 Evento / Datas Prováveis Início Fim 

 Publicação dos resultados da prova de títulos (preliminar)  17/08/22 

 Prazo Recursal: resultado da prova de títulos 18/08/22 19/08/22 

 Publicação das respostas aos recursos: resultados da prova de títulos  29/08/22 

 Publicação do resultado (preliminar) do Concurso Público  30/08/22 

 Prazo Recursal: resultado (preliminar) do Concurso Público 31/08/22 01/09/22 

 Publicação das respostas aos recursos: resultado (preliminar) do Concurso Público  09/09/22 

 Publicação do resultado do Concurso Público  13/09/22 

 Homologação do Concurso Público  13/09/22 
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ANEXO 2 PROGRAMAS DAS PROVA 

Importante! 

As questões relacionadas a legislação e normas poderão abranger alterações havidas até a data da 
publicação do Edital. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como 
as alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação, salvo se 
listadas nos programas das provas. 

Índice 

 Cargos com Exigência de Ensino Fundamental ............................................................................................... pág. 29 
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 CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 

Questões de Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 
Sílaba e divisão silábica. Classes gramaticais: Substantivo, gênero (masculino e feminino), número (singular e plural) 
e grau (diminutivo e aumentativo). Classificação do substantivo (próprio, comum e coletivo). Adjetivo (número e 
gênero). Ortografia. Redação de cartas, bilhetes e avisos. 

Conhecimentos Gerais 
Brasil: Localização, extensão territorial, população, grandes rios, Regiões Geográficas, Estados e Capitais. Santa 
Catarina: Localização, extensão territorial, população, regiões e microrregiões, economia. Chapecó (SC): Localização, 
extensão territorial, população, economia e história. 

Noções de Matemática 
Operações Fundamentais. Números Fracionários. Números Decimais. Multiplicação e divisão com 2 e 3 números no 
divisor. Juros simples e compostos. Porcentagem. Unidades de medida, sistema métrico decimal. Geometria plana: 
ângulos, triângulos, quadriláteros, cálculo de áreas. Resolução de situações problema. 

Higiene e Segurança no Trabalho 
Higiene pessoal: lavagem das mãos, asseio corporal, importância no ambiente de trabalho. Prevenção de doenças: 
alimentação saudável, prática de atividades físicas, vacinações e exames preventivos. Medidas para prevenção de 
acidentes de trabalho. EPIs - Equipamentos de proteção individual, quais são, importância, quando devem ser usados. 
Riscos na utilização de ferramentas, utensílios e máquinas no trabalho, cuidados que devemos tomar. Cuidados no 
manuseio de energia elétrica. Cuidados no trânsito (pedestre) e no transporte coletivo. O que fazer no caso de um 
acidente: engasgos, queimaduras, choque elétrico, envenenamento, atropelamento e ataque de animais 
peçonhentos e venenosos. 

Questões de Conhecimentos Específicos 

Auxiliar de Administração 
Noções gerais de relações humanas. Relações com o público. Características técnicas de funcionamento e operação 
de equipamentos de escritório: central telefônica, computador, impressora. Noções básicas de digitação, 
diagramação, edição, design, layout, salvamento e impressão de documentos em editor de texto. Noções básicas de 
arquivo. Noções de Redação Oficial: linguagem, formas e pronomes de tratamento, fechos, identificação do 
signatário, elementos de ortografia e gramática, padrão ofício, fax, correio eletrônico. Emissão de documentos: 
agendamento e documentação necessária para a obtenção do documento de identificação, alistamento militar e 
Carteira do Trabalho. 
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Auxiliar de Serviços Externos 
Limpeza e conservação em geral. Produtos, materiais, ferramentas e equipamentos de trabalho. Motores e máquinas: 
características, peças e consertos. Lavagem, lubrificação e abastecimento de veículos e motores. Conserto de pneus 
e câmaras de ar. Conhecimentos sobre jardinagem e cultivo de plantas. Conhecimentos sobre capina em geral e 
serviços de lavoura. Conhecimentos sobre construção civil: pequenos reparos em alvenaria, eletricidade e hidráulica. 
Coleta seletiva, separação e destinação correta do lixo. 

Auxiliar de Serviços Internos 
Faxina, limpeza, arrumação e higiene em geral. Noções sobre preparar, servir, guardar e conservar alimentos. Estoque 
de materiais e gêneros alimentícios. Produtos, materiais, ferramentas e equipamentos de trabalho. Coleta seletiva, 
separação e destinação correta do lixo. 

Auxiliar de Topografia 
Desenho topográfico: conceito, normas, desenho de plantas planimétricas, planialtimétricas, interpolação de curvas 
de nível, perfil topográfico, conhecimentos de elaboração de plantas de loteamentos, conhecimento de softwares 
usados em desenho topográficos, cálculo de área por processo analíticos e gráficos. Topografia: conceito, planimetria, 
altimetria, topologia, unidades de medida, prática instrumental e de campo, coleta de dados, cálculo de coordenadas, 
cálculo de altitudes e cotas, triangulação topográfica, avaliação de superfícies, transformações de rumos magnéticos 
em verdadeiros; rampas e declividade; terraplenagem; cálculo de volumes; locação e controle de obras. 
Levantamentos topográficos; Técnicas de medição; Utilização de instrumentos de agrimensura; Leitura e 
interpretação de mapas e plantas. 

Borracheiro 
Tipos de pneus. Manutenção de equipamentos, montar e desmontar pneu e alinhamento. Controle da vida útil e 
utilização do pneu. Trocar e ressulcar pneu. Conserto de pneus a frio e a quente, reparo de câmara de ar. Balancear 
conjunto de roda e pneu. Prestar socorro a veículos. Calibragem. Operações de socorro à frota municipal 
(equipamentos e cuidados necessários). Descarte de pneus. Coleta seletiva, separação e destinação correta do lixo. 

Carpinteiro 
Preparo e assentamento de assoalhos e madeiramento para paredes, tetos e telhados. Fabricação, preparo, 
montagem e conserto de andaimes, esquadrias, portas, janelas e móveis de madeira. Corte e colocação de vidros. 
Reparos em objetos de madeira. Fechaduras. Materiais e ferramentas utilizados na carpintaria. Equipamentos e 
máquinas de trabalho. Cálculo de orçamentos de trabalhos de carpintaria. Limpeza, conservação e funcionamento da 
maquinaria e do equipamento de trabalho. Coleta seletiva, separação e destinação correta do lixo. 

Eletricista 
Princípios básicos e Leis da eletricidade. Cuidados com o manuseio de eletricidade. Conhecimentos sobre sistemas 
elétricos em geral. Instalação, manutenção e reparos de sistemas elétricos em geral. Materiais e ferramentas 
utilizados nas instalações elétricas. Desenhos e simbologias utilizadas em projetos. Unidades de medida e grandezas 
elétricas. Equipamentos elétricos. Instrumentos de medição elétrica. Dimensionamento de circuitos e determinação 
da potência a instalar. Lâmpadas e sistemas de iluminação. Coleta seletiva, separação e destinação correta do lixo. 

Encanador 
Instalação de água fria e quente e de esgoto sanitário. Componentes de instalações hidráulicas e sanitárias. Conceitos 
de vazão e nomenclatura de materiais de uso nas instalações. Detecção de vazamentos, localização, reparos e 
procedimentos executivos de instalações prediais de água e esgoto. Materiais utilizados nas instalações hidráulicas 
(PVC, CPVC, Cobre, aço galvanizado, adesivos, lixas, conectores, entre outros). Ferramentas e equipamentos de uso 
nas instalações hidráulicas. Tipos de pressão nas instalações prediais. Transformação de unidades de medida usuais 
(polegada, metro, milímetro, centímetro). Perda de carga em tubulações e conexões. Instalação, manutenção e 
reparos de instalações hidráulicas e sanitárias. Desenhos das instalações e simbologias utilizadas em projetos. Coleta 
seletiva, separação e destinação correta do lixo. 
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Pedreiro 
Noções gerais sobre fundações, alvenaria, argamassa, concreto, impermeabilizações, pisos, revestimentos e demais 
procedimentos executivos da construção civil em geral. Materiais e ferramentas utilizados na construção civil. Noções 
sobre pintura e tintas. Noções sobre instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. Cálculos elementares aplicados à 
construção civil. Características e conserto de problemas típicos na construção civil. Canteiro de obras. Desenhos e 
simbologias utilizadas em projetos. Coleta seletiva, separação e destinação correta do lixo. 

Pintor 
Noções gerais sobre pintura em diferentes materiais, alvenaria, madeira, ferro, gesso etc. Materiais e ferramentas 
utilizados na profissão. Preparo das superfícies. Aplicação das diferentes camadas de tintas. Tipos de tintas e materiais 
utilizados. Preparo de tintas. Tipos de revestimentos e seus preparos. Coleta seletiva, separação e destinação correta 
do lixo. 

Vigia 
Normas básicas de atendimento ao público. Conhecimento da terminologia e normas de etiqueta para atendimento 
ao telefone. Telefones para atendimento de emergência em Chapecó. Controle da entrada e saída de pessoas e 
veículos. Noções de vigilância patrimonial. Prevenção e combate a incêndio. Noções de segurança pessoal. Noções 
de primeiros socorros. Prevenção e combate a incêndios. Coleta seletiva, separação e destinação correta do lixo. 

 CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO 

Questões de Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 
Análise e interpretação de texto. Acentuação tônica e gráfica. Análise sintática, funções sintáticas, termos da oração: 
essenciais, integrantes e acessórios. Orações coordenadas. Orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Predicação verbal. Crase. Colocação pronominal. 
Ortografia. Pontuação gráfica. Vícios de linguagem. 

Conhecimentos Gerais 
O Mundo em que vivemos: continentes, mares, oceanos, desertos, clima. Países mais populosos. O que são, onde 
estão, importância: ONU, CEE, OCDE, MERCOSUL, OMC, OTAN, FMI. Problemas do mundo contemporâneo: 
Refugiados, produção e distribuição de alimentos, água potável, superpopulação, poluição. Brasil: Localização, 
extensão territorial, população, grandes rios, Regiões Geográficas, Estados e Capitais. Santa Catarina: Localização, 
extensão territorial, população, regiões e microrregiões, economia. Chapecó (SC): Localização, extensão territorial, 
população, economia, aspectos históricos. 

Noções de Matemática 
Operações Fundamentais. Números Fracionários. Números Decimais. Multiplicação e divisão com 2 e 3 números no 
divisor com resolução de situações problemas. Razão, proporção, regra de três simples e composta. Divisão em partes 
diretamente e inversamente proporcionais. Regra de sociedade. Juros. Porcentagem, variação percentual e 
porcentagem de porcentagem. Equações (1º e 2º graus). Unidades de medida, sistema métrico decimal. Geometria 
plana: ângulos, triângulos, quadriláteros, cálculo de áreas. Resolução de situações problema. 

Legislação Municipal 
LEI COMPLEMENTAR: 130, DE 05 de dezembro de 2001, dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público Municipal de 
Chapecó. LEI COMPLEMENTAR: 131, DE 05 de dezembro de 2001, dispõe sobre o Sistema Municipal de Previdência. 
LEI COMPLEMENTAR: 132, DE 05 de dezembro de 2001; dispõe sobre o 132, de 05 de dezembro de 2001, dispõe sobre 
Instituição da Política Municipal de Administração e Remuneração de Pessoal, Planifica as Carreiras. LEI 
COMPLEMENTAR: 617, de 26 de março de 2018, dispõe sobre o Regime Disciplinar e a Apuração de Responsabilidades 
dos Agentes Públicos do Município de Chapecó; LEI COMPLEMENTAR Nº 498, de 17 de dezembro de 2012, dispõe 
sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal. Lei Orgânica do Município de Chapecó. 
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Questões de Conhecimentos Específicos 

Agente de Defesa Civil 
Interpretação de levantamentos topográficos (planimétrico, altimétrico e planialtimétrico). Interpretação de 
projetos: arquitetônico, estrutural, de instalações hidrossanitários e elétricas, de proteção contra incêndio. Noções 
de Mecânica dos Solos. Noções de Hidrologia: ciclo hidrológico e aplicações práticas. Clima, tempo e desastres. 
Desastres Naturais: definição e classificação. Conceitos básicos de risco e de áreas de risco. Ocupação urbana e 
estabilidade de encostas: loteamentos, autoconstrução e encostas. Sistema viário e encostas: traçado viário, leitos 
carroçáveis, passeios e declividade de vias. Avaliação de danos estruturais: trincas, fissuras e rachaduras; sinais 
iminentes de queda de estruturas de alvenaria. Avaliação de sinais externos de movimentação de taludes. Lixiviação 
Urbana. Identificação de processos erosivos e assoreamentos de rios e cursos d’água. Colapsos e subsidência de solos. 
Áreas de proteção ambiental na zona urbana. Inundações, enchentes, alagamentos e enxurradas. Operações em 
enchentes: cuidados e riscos mais comuns. Noções sobre obras de drenagem e obras de contenção. Serviços de 
limpeza e recuperação. Noções de Análise e Mapeamento de Risco. Noções de Gerenciamento de Desastres Naturais. 
Conceitos básicos sobre: poluição ambiental – meio aquático, terrestre e atmosférico. Proteção e combate a 
incêndios. 

Lei Federal nº 12.340/10 e alterações subsequentes (dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil). Decreto Federal 
nº 7.257/10 (regulamenta a Medida Provisória nº 494 de 2 de julho de 2010). Decreto Estadual nº 1879/2013 (e suas 
complementações e alterações). Lei Complementar (Municipal) nº 498/2012. Lei Complementar (Municipal) nº 
652/2019. 

Almoxarife 
Administração de Estoques: recebimento, armazenagem e documentação de materiais. Registro e inventário. 
Organização de estoques, materiais e produtos, de acordo com as particularidades e especificidades dos produtos, 
materiais e insumos. Condições especiais de estocagem e armazenamento. Informatização: código de barra e RFID. 
Movimentação, recepção, conferência, expedição e distribuição interna de materiais e produtos. Leitura de símbolos 
de capacidade de empilhamento, resistência mecânica, à umidade e ao calor. Auditoria no estoque: contagens físicas. 
Norma de segurança: NR 11. 

Atendente de Consultório Dentário 
Orientação sobre técnicas de higiene bucal. Recepção do paciente: preenchimento de ficha clínica e organização do 
arquivo e fichário e controle do movimento financeiro. Revelação e montagem de radiografias dentárias. Material de 
uso odontológico: classificação e manipulação. Instrumental odontológico: identificação, classificação, técnicas de 
instrumentação. Moldeiras odontológicas: tipos, seleção e confecção de modelos em gesso. Métodos preventivos 
contra a cárie dental e doenças periodontais: técnicas de aplicação. Consultório odontológico: conservação, 
manutenção do equipamento e do ambiente do trabalho. 

Auxiliar de Enfermagem 
Noções de anatomia e fisiologia humana: alterações anatômicas e sinais vitais. Necessidades humanas básicas: 
oxigenação, nutrição, dietética, hidratação, eliminações, medidas de higiene e conforto, e outras relacionadas à 
enfermagem. Conhecimentos sobre microbiologia, parasitologia e epidemiologia. Educação, prevenção e controle de 
infecções em serviços de saúde e na comunidade. Preparo e manuseio de materiais: esterilização, higiene e profilaxia. 
Doenças em geral: prevenção, sinais, sintomas, orientações, cuidados, atendimento aos pacientes, tratamento. 
Assistência e procedimentos de enfermagem em exames. Preparo do leito, movimentação, transporte e contenção 
do paciente. Assistência de enfermagem: rotinas, cuidados, técnicas e procedimentos em serviços básicos de saúde. 
Farmacologia aplicada à enfermagem: cálculo e administração de medicação e soluções. Prevenção de acidentes e 
primeiros socorros. Imunizações, imunologia e vacinas. Estratégia de saúde da família: conceito de acolhimento no 
ESF, conceito e ações de visitas domiciliares do ESF; Imunização: calendário de vacinação, técnicas de preparo de 
vacinas, vias de administração, reações imediatas e tardias. Código de Ética de Enfermagem. 
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Auxiliar de Inspeção 
Vigilância Epidemiológica; Doenças Transmissíveis; Testes Imunológicos; Notificação de Doenças Transmissíveis; 
Noções sobre Epidemiologia; Noções sobre Intoxicação por Agrotóxicos; Saúde Escolar; Vacinação; Higiene; 
Alimentação. Alimento: manipulação, armazenamento, transporte, saúde do trabalhador. Código De Posturas do 
município. Código de obras e edificações do município. Licenciamento dos Estabelecimentos Industriais e Comerciais 
e Prestadores de serviços. Vigilância Epidemiológica; Doenças Transmissíveis; Testes Imunológicos; Notificação de 
Doenças Transmissíveis; Noções sobre Epidemiologia; Noções sobre Intoxicação por Agrotóxicos. Vigilância em saúde: 
Alimentação, alimento. manipulação, armazenamento, transporte. Abastecimento público de água: importância e 
conceitos de: saúde, saúde pública, saneamento. 

Cuidador Social 
Lei Orgânica da Assistência Social - Lei nº 8.742/93; Lei nº 8.842/94 - Política Nacional do Idoso; Orientações Técnicas 
para o Serviço de Acolhimento Institucional; Lei nº 8.069/1990 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); Lei 
nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso. Política Nacional de Assistência Social; Lei Orgânica da Saúde. Cuidados com 
crianças, idosos e pessoas com deficiência: higiene, alimentação, ministração de medicamentos, locomoção, 
acompanhamento a consultas médicas. Noções de primeiros socorros, abc da ressuscitação cardiorrespiratória. 

Fiscal de Defesa do Consumidor 
Direito Administrativo: Conceito, fontes e princípios. Estado: conceito, elementos, poderes e organização. Governo e 
Administração Pública: conceitos. O ato administrativo: conceito, elementos, classificação, extinção, alteração e 
suspensão. Serviços públicos: conceito, classificação, regulamentação e controle, forma, meios e requisitos, 
delegação: concessão, permissão, autorização, controle e responsabilização da administração: controle 
administrativo, controle judicial, controle legislativo, responsabilidade civil do Estado.  

Regime jurídico do Direito do Consumidor: Conceito de consumidor, fornecedor, produto e serviço. Princípios do 
Direito do Consumidor. Direitos Básicos do Consumidor. Responsabilidade por vício do produto e do serviço. 
Decadência e Prescrição. Proteção contratual: cláusulas abusivas e contrato de adesão. A Publicidade no Código de 
Defesa do Consumidor. Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Crimes nas Relações de Consumo. Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Decretos: Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997. 
Decreto nº 5.903, de 20 de setembro de 2006. Decreto nº 6.523, de 31 de julho de 2008. Leis federais: Lei nº 7.347, 
de 24 de julho de 1985. Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 2004 e Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Lei 
Orgânica do município. Código de Posturas do município. 

Fiscal de Obras / Fiscal de Obras e Posturas / Fiscal de Posturas 
Lei Orgânica do Município de Chapecó. Lei Complementar nº 546, de 22 de dezembro de 2014 - Dispõe sobre o Código 
de Obras do Município de Chapecó. Plano Diretor: Lei Complementar nº 742/2022; Lei Complementar nº 541/2014; 
Lei Complementar nº 619/2018; Lei Complementar nº 640/2018; Lei Complementar nº 670/2019. 

Fiscal de Serviços Públicos Concedidos 
Direito Administrativo: Conceito, fontes e princípios. Estado: conceito, elementos, poderes e organização. Governo e 
Administração Pública: conceitos. O ato administrativo: conceito, elementos, classificação, extinção, alteração e 
suspensão. Serviços públicos: conceito, classificação, regulamentação e controle, forma, meios e requisitos, 
delegação: concessão, permissão, autorização, controle e responsabilização da administração: controle 
administrativo, controle judicial, controle legislativo, responsabilidade civil do Estado. 

Legislação municipal. Serviço funerário: Decreto nº 12.921, de 16 de junho de 2004. Serviço de taxi: Lei Municipal nº 
4913/ 2005. Transporte Público: Lei nº 141, de 30 de maio de 1983. Lei nº 7060, de 16 de novembro de 2017. Decreto 
nº 25.031, de 22 de dezembro de 2011. Lei nº 6464, de 02 de setembro de 2013. Decreto nº 31.595, de 29 de setembro 
de 2015. Lei nº 7062, de 16 de novembro de 2017. Lei nº 7.279, de 05 de setembro de 2019. Decreto nº 40.493, de 
31 de março de 2021. Decreto nº 39.650, de 14 de dezembro de 2020. Lei complementar nº 642, de 18 de setembro 
de 2018 (regulamentada pelo Decreto 41775/2021). Comercialização de alimentos: Lei Complementar nº 645/2018. 
Serviços públicos: Lei Complementar nº 605/2017. 
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Laboratorista de Análise de Solos e Asfalto 
Controle tecnológico de solos. Coleta e tratamento de amostras, ensaio e relatório de ensaio. Normas técnicas da 
ABNT e DNIT.  Solos: Identificação Táctil e Visual dos Solos. Determinação dos Índices Físicos do Solo. Umidade 
(Estufa/Infravermelho). Peso Específico Natural do Solo (Peso Esp. Natural). Peso Específico dos Sólidos (Peso Esp. 
Sólidos). Análise Granulométrica Conjunta. Peneiramento (Peneiramento). Sedimentação (Sedimentação). Limites de 
Consistência (LL, LP) (Limites). Ensaio de Permeabilidade. Carga Constante (Perm. Constante). Carga Variável (Perm. 
Variável). Ensaio de Compactação (Proctor). Energia Normal. Energia Intermediária. Energia Modificada. Ensaio de 
C.B.R. (C.B.R.). Controle de Compactação: Método do Funil e Areia (Funil Areia); Método do Cilindro de Cravação 
(Hillf). Ensaio de Adensamento (Adensamento). Ensaio de Cisalhamento Direto (Cisalhamento). Ensaio de 
Compressão Triaxial (Triaxial). Ensaio de Compressão Simples (Simples). Materiais betuminosos: Determinação da 
Estabilidade Marshall (Marshall). Densidade Aparente, Extração de Asfalto (Rotarex). Determinação da Viscosidade 
Say-bolt Furol (Viscosímetro). Penetração de Materiais Betuminosos (Penetrômetro). Ponto de Fulgor (Fulgor). 

Monitor de Biblioteca 
Normas de atendimento ao público usuário da biblioteca. Registro de empréstimos e devoluções. Biblioteca pública: 
história e conceito. Tratamento técnico do acervo, serviços, preservação do acervo, conservação e informatização. 

Classificação documental: Classificação Decimal Universal (CDU), características fundamentais, estrutura geral, 
notações principais, notações auxiliares, mecânica do sistema CDU, síntese, ordem de citação, ordem de 
arquivamento, tabelas auxiliares. 

Monitor Social 
Lei Orgânica da Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Lei 8069 de 13 de julho de 1990 que 
institui o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pedagogia da Infância, as diferentes dimensões humanas, direitos da 
infância. Prevenção de acidentes no ambiente escolar, transporte e locomoção. Promoção para a saúde: higiene 
pessoal, planejamento familiar, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, prevenção de doenças infecto 
contagiosas, gravidez indesejada, amamentação, alimentação e cuidados com as crianças, vacinação obrigatória, 
combate a insetos causadores de doenças. Alimentação saudável. 

Técnico em Administração 
Conhecimentos de Administração: Administração de Materiais, Noções de administração pública, Noções de arquivo, 
Principais funções da administração, Noções de correspondência, Conceito e tipos de organização pública, Exemplo 
de organização pública, O que é empresa pública, Órgãos da administração pública e conceitos, Divisão da 
organização pública, Autarquias, Elementos da administração pública, Funções Administrativas, Níveis de Direção, 
Departamentos e funções, Tipos de Controle e definição, Níveis da Administração e conceito, Eficiência, Eficácia, 
Efetividade, Economicidade, Princípios da Administração Pública. 

Técnico em Agropecuária 
Histórico, importância, origem da agricultura. Agricultura alternativa: Orgânica, agroecologia, biológica. Sistema silvo 
agropastoril, permacultura etc. Preparo de Solo, Adubação, Calagem, Cultivo, Manejo Cultural. Viveiros e cultivos 
protegidos e convencionais, sementeira, transplante, adubação, tratos culturais. Controle sanitário de pragas e 
doenças. Reflorestamento e Florestamento: conceito, importância. Espécies florestais formas de cultivo e manejo. 
Zootecnia: Funções e classificação zootécnica, aptidões zootécnicas nas várias espécies. Reprodução e Melhoramento 
genético. Sistema de criação e Manejo das espécies. Alimentos e Alimentação. Doenças Desinfetantes, preparo de 
soluções, procedimentos de limpeza das instalações e equipamentos. Procedimentos de coleta e envio de material 
para análise em laboratório. Agropecuária e meio ambiente. 

Técnico em Enfermagem  
Administração de medicamentos; Assistência humanizada de enfermagem; Cálculos de doses de medicações; 
Calendário Nacional de imunização; Conceito de infecção, desinfecção, assepsia, antissepsia; Cuidados básicos de 
enfermagem na atenção à saúde da criança, adolescente, mulher/gestante/puérpera, adultos e idosos; Doenças de 
notificação compulsória; Doenças infectocontagiosas: Conceitos, tipos, formas de transmissão, precauções, padrão 
de prevenção e cuidados na assistência dessas doenças; Doenças relacionadas ao trabalho; Epidemiologia, prevenção 
e controle de infecções; Feridas: tipos, técnicas de realização de curativos e de prevenção; Legislação e normas 
regulamentadoras da profissão; Legislação que regulamenta a segurança e saúde do trabalhador em estabelecimento 
de saúde; Medidas de controle de infecção; Mensuração de dados vitais - Conceito, técnicas de mensuração e valores 
de referência; Estratégia de saúde da família: conceito de acolhimento no ESF, conceito e ações de visitas domiciliares 
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do ESF; Imunização: calendário de vacinação, técnicas de preparo de vacinas, vias de administração, reações 
imediatas e tardias. Urgências e emergências. Código de Ética de Enfermagem.  

Técnico em Equipamento de Sonorização e Iluminação 
Princípios básicos do som, características da forma de onda, níveis de volume de som, psico acústica, percepção do 
espaço. Microfones: dinâmico, de condensador, de fita, características, pré-amplificadores de microfone, técnicas de 
microfone, posicionamento. Tecnologia de áudio digital. MIDI e música. Multimídia. Sincronização. Periféricos, 
amplificadores, equalizadores, compressores e limitadores. Redução de ruído. Produção de áudio para: eventos, 
palestras, rádio, televisão e publicidade. Eletricidade básica. Circuitos Eletrônicos. Medidas elétricas. Fundamentos 
da luz. Conceitos de conforto visual. Teoria das cores e temperatura de cor. Princípios da iluminação; fontes, 
equipamentos e suas aplicações; lâmpadas, equipamentos e suas aplicações; lâmpadas, LEDs e moving lights; 
equipamentos auxiliares e sistemas de gerenciamento e controle; refletores; equipamentos de iluminação. 

Técnico em Laboratório 
Amostragem, coleta e preservação de amostras, preparação e dissolução de amostras de água e esgoto. 
Acondicionamento, armazenamento e transporte de amostras. Noções de análises de cloro residual, pH, 
temperatura, Oxigênio dissolvido em água (OD). Lavação e esterilização de material. Utilização dos equipamentos 
encontrados nos laboratórios. Vidraria utilizada em laboratório: nomenclatura e utilização.  

Técnico em Manutenção de Equipamento de Informática 
Sistemas Operacionais: Conceitos básicos; Instalação e configuração de sistemas operacionais Windows e Linux; 
Noções básicas de sistemas de arquivos; Compartilhamento de recursos; Instalação e configuração de drivers. 
Software Aplicativo: Instalação, configuração e utilização do Microsoft Office; Instalação e configuração de aplicações 
da Internet; Utilização de software de suporte remoto. Arquitetura de Computadores: Componentes de um 
computador e periféricos; Montagem e manutenção de computadores; Detecção de problemas de instalação. Redes 
de Computadores: Equipamentos de comunicação de dados; Redes locais; Cabeamento estruturado; Redes sem fio; 
Serviços e protocolos da Internet. Segurança: Instalação e configuração de software de segurança (firewall, antivírus, 
Antispam e anti-spy); VPN (Virtual Private Network); Backup. Administração de Servidores Windows. 

Técnico em Saúde Bucal 
Orientação sobre técnicas de higiene bucal. Recepção do paciente: preenchimento de ficha clínica e organização do 
arquivo e fichário e controle do movimento financeiro. Revelação e montagem de radiografias dentárias. Material de 
uso odontológico: classificação e manipulação. Instrumental odontológico: identificação, classificação, técnicas de 
instrumentação. Moldeiras odontológicas: tipos, seleção e confecção de modelos em gesso. Métodos preventivos 
contra a cárie dental e doenças periodontais: técnicas de aplicação. Consultório odontológico: conservação, 
manutenção do equipamento e do ambiente do trabalho. 

Técnico em Segurança do Trabalho 
Segurança do trabalho. Higiene do trabalho. Proteção contra incêndio. Administração aplicada. Normalização e 
Legislação. Estatísticas de acidentes. Arranjo físico. Movimentação e armazenamento de materiais. Agentes 
ambientais. EPI e EPC. Primeiros Socorros. Desenho técnico. Ergonomia. Princípios de tecnologia industrial. Doenças 
profissionais. Legislação sobre higiene e segurança do trabalho; Segurança no transito; CIPA – Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes; Campanhas e SIPATs; Riscos ambientais: agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos 
e mecânicos; Elaboração do PPRA e PCMSO. 

Telefonista 
Noções gerais de relações humanas. Relações com o público. Normas e etiqueta de atendimento ao telefone: voz, 
interesse, calma e sigilo. Atendimento de chamadas: fraseologias adequadas. Características técnicas de 
funcionamento e operação de equipamentos de telefonia e fac. símile. Ligações locais e a distância. Fluxo de 
informações: recepção e transmissão de mensagens telefônicas, elaboração de recados, avisos e memorandos. 
Noções básicas de arquivo.  
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 CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR 

Questões de Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 
Análise e interpretação de texto. Acentuação tônica e gráfica. Análise sintática, funções sintáticas, termos da oração: 
essenciais, integrantes e acessórios. Orações coordenadas. Orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Predicação verbal. Crase. Colocação pronominal. 
Pontuação gráfica. Vícios de linguagem. 

Conhecimentos Gerais 
O Mundo em que vivemos: continentes, mares, oceanos, desertos, clima. Países mais populosos. O que são, onde 
estão, importância: ONU, CEE, OCDE, MERCOSUL, OMC, OTAN, FMI. Problemas do mundo contemporâneo: 
Refugiados, produção e distribuição de alimentos, água potável, superpopulação, poluição. Brasil: Localização, 
extensão territorial, população, grandes rios, Regiões Geográficas, Estados e Capitais. Santa Catarina: Localização, 
extensão territorial, população, regiões e microrregiões, economia. Chapecó (SC): Localização, extensão territorial, 
população, economia, aspectos históricos. 

Raciocínio Lógico 
Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. 
Diagramas lógicos. Fundamentos de matemática. Princípios de contagem e probabilidade. Arranjos e permutações. 
Combinações. 

Legislação Municipal 
LEI COMPLEMENTAR: 130, DE 05 de dezembro de 2001, dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público Municipal de 
Chapecó. LEI COMPLEMENTAR: 131, DE 05 de dezembro de 2001, dispõe sobre o Sistema Municipal de Previdência. 
LEI COMPLEMENTAR: 132, DE 05 de dezembro de 2001; dispõe sobre o 132, de 05 de dezembro de 2001, dispõe sobre 
Instituição da Política Municipal de Administração e Remuneração de Pessoal, Planifica as Carreiras. LEI 
COMPLEMENTAR: 617, de 26 de março de 2018, dispõe sobre o Regime Disciplinar e a Apuração de Responsabilidades 
dos Agentes Públicos do Município de Chapecó; LEI COMPLEMENTAR Nº 498, de 17 de dezembro de 2012, dispõe 
sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal. Lei Orgânica do Município de Chapecó. 

Questões de Conhecimentos Específicos 

Analista Administrativo 
A documentação: conceito e importância, processos, tramitação. Noções de Arquivo. Noções de Almoxarifado. 
Administração de recursos humanos: Controle de entrada e saída do pessoal, controle das informações para 
elaboração da Folha de Pagamento. RAIS, DIRF, SEFIP. 

Administração Geral: Conceitos e princípios fundamentais em Administração. Funções da Administração. Controle 
administrativo e indicadores de desempenho. Gestão da mudança. Comportamento organizacional. Chefia e 
liderança. Trabalho em equipe. Comunicação. Motivação. Negociação. Administração estratégica. Processo de 
planejamento. Planejamento estratégico. Gestão estratégica de pessoas. Gestão por competências. Avaliação de 
desempenho. Motivação e liderança. Treinamento e desenvolvimento. Gestão de Processos: análise de processos; 
cadeia de valor; desenho de processos; organogramas; estrutura organizacional. 

Administração Pública: Organização Governamental Brasileira; Princípios da administração pública; Paradigmas da 
Administração Pública e reformas administrativas: Administração Pública burocrática, estado do bem-estar social; a 
nova gestão pública; princípios; fundamentos da nova governança pública. Políticas Públicas: Formulação e avaliação 
de políticas públicas; Estado e políticas públicas; O processo de política pública; as instituições e as políticas públicas. 
Planejamento público: planos; programas de governo; processo orçamentário; Plano Plurianual – PPA; Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO; Lei Orçamentária Anual – LOA. Flexibilização da ação estatal: parcerias público-
privadas; consórcios; terceirização; redes e parcerias com organizações da sociedade civil. Gestão por resultados no 
setor público: metodologias de gestão; avaliação de programas e projetos públicos; indicadores de desempenho. 
Licitação Pública: modalidades; dispensa; inexigibilidade; pregão; contratos e compras. 
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Noções de Direito Administrativo: Princípios de Direito Administrativo. Poderes Administrativos: poder vinculado e 
poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia. Atos 
Administrativos: conceito e requisitos; classificação; espécies; extinção, revogação, invalidação e convalidação do ato 
administrativo. Mérito do ato administrativo. Discricionariedade. Teoria dos motivos determinantes. Contratos 
Administrativos: aspectos gerais e especiais, abrangendo a formalização, execução, inexecução, revisão e rescisão; 
Controle da Administração: controle administrativo, legislativo e judiciário da administração; Normas Constitucionais 
sobre Administração Pública: artigos 37 a 41 da Constituição Federal. Emenda constitucional 109 de 15/03/2021. 

Analista Clínico em Laboratório 
Microbiologia. Parasitologia. Hematologia. Imunologia. Carcinogênese. Doenças autoimunes. Histologia. Dosagens 
hormonais e enzimas. Antígenos e anticorpos, Microscópios. Centrífugas. Gasometria. Avaliação dos métodos 
diagnósticos: sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo. Controle de qualidade. Fundamento 
das reações sorológicas: ELISA, Hemaglutinação, imunofluorescência, Aglutinação/ Floculação., Western Blot, 
Imunoblot. Diluições, medições volumétricas, automação e manutenção, validação e calibração. Biossegurança- 
esterilização e desinfecção. Níveis de biossegurança. Descarte de material biológico. Equipamentos de contenção, 
equipamentos de proteção pessoal e coletivo. Procedimentos de coleta, conservação, transporte, processamento e 
descarte de amostras biológicas. Manuseio e esterilização de material contaminado. 

Arquiteto e Urbanista 
O Projeto Arquitetônico e Urbanístico: representação técnica de projetos arquitetônicos e urbanísticos; programas 
de necessidades; dimensionamento, organização do arranjo interno e layout; controle térmico, acústico e luminoso 
das edificações. Acessibilidade nas construções e no meio urbano: adequação do espaço, mobiliário e equipamentos 
urbanos; NBR 9050/04; Decreto nº 5.296/04. Ordenação do Solo Urbano: zoneamento de uso de solo; índices 
urbanísticos; sistema viário, uso e ocupação do solo; projetos urbanísticos e de reestruturação urbana; impactos 
ambientais urbanos; planejamento urbano no Brasil; plano diretor. Legislação urbanística e ambiental: instrumentos 
de intervenções urbanísticas e ambientais; limitações e restrições à propriedade; função social da propriedade; 
instrumentos jurídico-urbanísticos do Estatuto da Cidade; servidão urbanística, desapropriações, limitações 
administrativas. Parcelamento do Solo Urbano: aspectos urbanísticos e legais do parcelamento do solo urbano. 
Noções dos projetos complementares: noções de comportamento e desempenho estrutural das edificações; 
instalações elétricas e hidros sanitárias; especificação de serviços e materiais; instalação de elevadores; sistemas de 
segurança nas edificações; prevenção contra incêndio. Viabilidade técnico-financeira de projetos arquitetônicos, 
urbanísticos e complementares: memoriais descritivos; cadernos de encargos; orçamento; composição de custos; 
técnicas de gerenciamento de atividades e recursos; acompanhamento e fiscalização, controle e programação de 
obras; licitação de obras públicas. Patrimônio Histórico-cultural e Ambiental: noções de preservação do patrimônio 
histórico, cultural e ambiental; tombamento e inventário. Computação gráfica: conhecimento de AutoCAD 2D e 3D. 
Código de Obras e Edificações de Chapecó. 

Arquivista 
Os arquivos, a Arquivologia: Origem, evolução, objetos, conceitos, finalidades, terminologia arquivística brasileira. 
Ciclo vital dos documentos: teoria das idades. Classificação dos documentos: natureza, tipologia e suporte físico. 
Gerenciamento da informação; uso dos documentos; política de acesso. Terminologia arquivística. Noções básicas de 
preservação e conservação de documentos. Gestão de Documentos - Sistemas de arquivamento. Norma Brasileira de 
Descrição Arquivística – NOBRADE. Métodos de arquivamento. Análise, avaliação e seleção dos documentos. 
Descrição e arranjo de documentos. Elaboração de Tabelas de Temporalidade de Documentos (TTD), Transferência e 
Recolhimento. Eliminação. Protocolo. Arquivos Especiais. Processos reprográficos, microfilmagem, digitalização. 

Assistente Social 
Política Nacional de Assistência Social; SUAS - Sistema Único da Assistência Social; LOAS – Lei 8742/93 (Lei Orgânica 
da Assistência Social); Família: As novas modalidades de família, metodologias de abordagem familiar, Rede, Laços e 
Políticas Públicas; Violência Doméstica; Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente; Código de Ética 
Profissional do Assistente Social. Gestão social das Políticas Públicas: elaboração, implementação, monitoramento e 
avaliação de programas e projetos sociais. Pesquisa em Serviço Social. Planejamento, organização e administração 
dos serviços sociais, da Unidade de Serviço Social. 

Auditor de Controle Interno: Administração 
Auditoria: Normas brasileiras para o exercício da auditoria interna: independência; competência profissional; âmbito 
do trabalho; execução do trabalho e administração do órgão de auditoria interna. Auditoria no setor público estadual. 
Finalidades e objetivos da auditoria governamental. Abrangência de atuação. Formas e tipos. Normas relativas à 
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execução dos trabalhos. Normas relativas à opinião do auditor. Relatórios, pareceres e certificados de auditoria. 
Operacionalidade. Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria. Planejamento dos trabalhos. Programas de 
auditoria. Papéis de trabalho. Testes de auditoria. Amostragem estatística em auditoria. Eventos ou transações 
subsequentes. Revisão analítica. Entrevista. Conferência de cálculo. Confirmação. Interpretação das informações. 
Observações. Procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações contábeis. Normas relativas ao 
Parecer. Ética profissional e responsabilidade legal. Avaliação dos controles internos. Materialidade, relevância e risco 
em auditoria. Evidência em auditoria. Função da auditoria Interna. Sistemas de controle interno e externo e suas 
normas constitucionais e legais.  

Noções de Direito Administrativo: Princípios de Direito Administrativo. Poderes Administrativos: poder vinculado e 
poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia. Atos 
Administrativos: conceito e requisitos; classificação; espécies; extinção, revogação, invalidação e convalidação do ato 
administrativo. Mérito do ato administrativo. Discricionariedade. Teoria dos motivos determinantes. Contratos 
Administrativos: aspectos gerais e especiais, abrangendo a formalização, execução, inexecução, revisão e rescisão; 
Controle da Administração: controle administrativo, legislativo e judiciário da administração; Normas Constitucionais 
sobre Administração Pública: artigos 37 a 41 da Constituição Federal. Emenda constitucional 109 de 15/03/2021. 

Licitações e contratos. Princípios e finalidade. Objeto. Obrigatoriedade. Dispensa. Inexigibilidade. Tipos de Licitação. 
Modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão. Procedimento: Edital, 
convite, recebimento da documentação e proposta, julgamento, homologação e adjudicação, anulação e revogação. 
Recursos. Contratos administrativos. Regime de execução. Peculiaridades. Alteração e rescisão unilateral. Equilíbrio 
econômico-financeiro. Reajustamento de preços e tarifas. Interpretação e aplicação de penalidades contratuais. 
Cláusulas essenciais. Execução do contrato administrativo. Direitos e obrigações das partes. Acompanhamento da 
execução do contrato e recebimento do objeto. Duração. Extinção, prorrogação e renovação do contrato. Inexecução 
do contrato. Causas justificadoras. Consequências. Revisão do contrato. Rescisão. Espécies de contratos 
administrativos. Concessão e permissão. Lei Federal 14.133/2021. 

Administração Pública: Organização Governamental Brasileira; Princípios da administração pública; Paradigmas da 
Administração Pública e reformas administrativas: Administração Pública burocrática, estado do bem-estar social; a 
nova gestão pública; princípios; fundamentos da nova governança pública. Políticas Públicas: Formulação e avaliação 
de políticas públicas; Estado e políticas públicas; O processo de política pública; as instituições e as políticas públicas; 
arranjos institucionais e política pública. Planejamento público: planos; programas de governo; processo 
orçamentário; Plano Plurianual – PPA; Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; Lei Orçamentária Anual – LOA. 
Flexibilização da ação estatal: parcerias público-privadas; consórcios; terceirização; redes e parcerias com 
organizações da sociedade civil. Mudanças institucionais: conselhos; organizações sociais; organizações da sociedade 
civil de interesse público (OSCIP); agência reguladora; agência executiva; centralização versus descentralização. 
Governança: princípios da governança; fundamentos e governança pública, governança dos espaços comuns; 
governabilidade; accountability. Gestão por resultados no setor público: metodologias de gestão; avaliação de 
programas e projetos públicos; indicadores de desempenho. Licitação Pública: modalidades; dispensa; inexigibilidade; 
pregão; contratos e compras. 

Auditor de Controle Interno: Ciências Contábeis 
Auditoria: Normas brasileiras para o exercício da auditoria interna: independência; competência profissional; âmbito 
do trabalho; execução do trabalho e administração do órgão de auditoria interna. Auditoria no setor público estadual. 
Finalidades e objetivos da auditoria governamental. Abrangência de atuação. Formas e tipos. Normas relativas à 
execução dos trabalhos. Normas relativas à opinião do auditor. Relatórios, pareceres e certificados de auditoria. 
Operacionalidade. Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria. Planejamento dos trabalhos. Programas de 
auditoria. Papéis de trabalho. Testes de auditoria. Amostragem estatística em auditoria. Eventos ou transações 
subsequentes. Revisão analítica. Entrevista. Conferência de cálculo. Confirmação. Interpretação das informações. 
Observações. Procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações contábeis. Normas relativas ao 
Parecer. Ética profissional e responsabilidade legal. Avaliação dos controles internos. Materialidade, relevância e risco 
em auditoria. Evidência em auditoria. Função da auditoria Interna. Sistemas de controle interno e externo e suas 
normas constitucionais e legais.  

Noções de Direito Administrativo: Princípios de Direito Administrativo. Poderes Administrativos: poder vinculado e 
poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia. Atos 
Administrativos: conceito e requisitos; classificação; espécies; extinção, revogação, invalidação e convalidação do ato 
administrativo. Mérito do ato administrativo. Discricionariedade. Teoria dos motivos determinantes. Contratos 
Administrativos: aspectos gerais e especiais, abrangendo a formalização, execução, inexecução, revisão e rescisão; 
Controle da Administração: controle administrativo, legislativo e judiciário da administração; Normas Constitucionais 
sobre Administração Pública: artigos 37 a 41 da Constituição Federal. Emenda constitucional 109 de 15/03/2021. 

Licitações e contratos. Princípios e finalidade. Objeto. Obrigatoriedade. Dispensa. Inexigibilidade. Tipos de Licitação. 
Modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão. Procedimento: Edital, 
convite, recebimento da documentação e proposta, julgamento, homologação e adjudicação, anulação e revogação. 
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Recursos. Contratos administrativos. Regime de execução. Peculiaridades. Alteração e rescisão unilateral. Equilíbrio 
econômico-financeiro. Reajustamento de preços e tarifas. Interpretação e aplicação de penalidades contratuais. 
Cláusulas essenciais. Execução do contrato administrativo. Direitos e obrigações das partes. Acompanhamento da 
execução do contrato e recebimento do objeto. Duração. Extinção, prorrogação e renovação do contrato. Inexecução 
do contrato. Causas justificadoras. Consequências. Revisão do contrato. Rescisão. Espécies de contratos 
administrativos. Concessão e permissão. Parcerias Público-privadas. Lei Federal 14.133/2021. 

Contabilidade Geral: Contabilidade: Princípios Fundamentais, Conceito, Objeto, Finalidade, Campo de aplicação. 
Patrimônio. Situação Líquida. Plano de Contas. Escrituração Contábil. Despesa e Receitas. Fatos Administrativos. 
Operações com Mercadorias. Operações Contábeis. Teoria das Contas. Balancete de Verificação. Ajustes e Operações 
de Encerramento. Dividendos. Participações Estatutárias. Demonstrações Contábeis. Constituição e reversão de 
reservas. Critérios de Avaliação dos Componentes Patrimoniais.  

Contabilidade Pública: Conceito, Campo de Atuação e Regimes Contábeis. Receita Pública: Conceito e Classificação. 
Receita Orçamentária. Receita Extra- orçamentária. Codificação. Estágios. Restituição e Anulação de Receitas. Dívida 
Ativa. Despesa Pública: Conceito e Classificação. Despesa Orçamentária e Despesa Extra Orçamentária. Classificação 
Econômica. Classificação Funcional-Programática. Codificação. Estágios. Restos a Pagar. Dívida Pública. Regime de 
Adiantamento. Créditos Adicionais. Escrituração das operações típicas das Entidades Públicas: do Sistema 
Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e de Compensação. Balanço Orçamentário. Balanço Financeiro. Balanço 
Patrimonial. Demonstração das Variações Patrimoniais. Lei nº 4.320/1964. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101/2000). Resolução nº. 750 do Conselho Federal de Contabilidade. Auditoria: Noções gerais 
sobre auditoria: conceituação e objetivos. Auditoria interna, externa e fiscal: conceito, objetivos, forma de atuação, 
responsabilidades e atribuições. Procedimentos de auditoria. Normas de execução dos trabalhos de auditoria. Estudo 
e avaliação do sistema contábil e de controles internos. Aplicação dos procedimentos de auditoria. Documentação 
de auditoria. Continuidade normal dos negócios da entidade. Tipos de Parecer do auditor. Fraude e erro. Auditoria 
das contas de resultado: receitas, despesas e custos. Resolução nº 1.111/07 do Conselho Federal de Contabilidade. 

Auditor de Controle Interno: Direito 
Auditoria: Normas brasileiras para o exercício da auditoria interna: independência; competência profissional; âmbito 
do trabalho; execução do trabalho e administração do órgão de auditoria interna. Auditoria no setor público estadual. 
Finalidades e objetivos da auditoria governamental. Abrangência de atuação. Formas e tipos. Normas relativas à 
execução dos trabalhos. Normas relativas à opinião do auditor. Relatórios, pareceres e certificados de auditoria. 
Operacionalidade. Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria. Planejamento dos trabalhos. Programas de 
auditoria. Papéis de trabalho. Testes de auditoria. Amostragem estatística em auditoria. Eventos ou transações 
subsequentes. Revisão analítica. Entrevista. Conferência de cálculo. Confirmação. Interpretação das informações. 
Observações. Procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações contábeis. Normas relativas ao 
Parecer. Ética profissional e responsabilidade legal. Avaliação dos controles internos. Materialidade, relevância e risco 
em auditoria. Evidência em auditoria. Função da auditoria Interna. Sistemas de controle interno e externo e suas 
normas constitucionais e legais.  

Licitações e contratos. Princípios e finalidade. Objeto. Obrigatoriedade. Dispensa. Inexigibilidade. Tipos de Licitação. 
Modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão. Procedimento: Edital, 
convite, recebimento da documentação e proposta, julgamento, homologação e adjudicação, anulação e revogação. 
Recursos. Contratos administrativos. Regime de execução. Peculiaridades. Alteração e rescisão unilateral. Equilíbrio 
econômico-financeiro. Reajustamento de preços e tarifas. Interpretação e aplicação de penalidades contratuais. 
Cláusulas essenciais. Execução do contrato administrativo. Direitos e obrigações das partes. Acompanhamento da 
execução do contrato e recebimento do objeto. Duração. Extinção, prorrogação e renovação do contrato. Inexecução 
do contrato. Causas justificadoras. Consequências. Revisão do contrato. Rescisão. Espécies de contratos 
administrativos. Concessão e permissão. Parcerias Público-privadas. Lei Federal 14.133/2021. 

Direito Constitucional: Constituição: Conceito. Classificação das Constituições. Evolução Constitucional do Brasil. 
Interpretação e caracterização das normas constitucionais. Poder Constituinte Originário e Poder Constituinte 
Derivado: Características. Emenda à Constituição. Hierarquia das Normas Jurídicas. Princípio da Supremacia da 
Constituição. Revisão Constitucional. Controle de Constitucionalidade das Leis. Normas Constitucionais: Eficácia. 
Aplicabilidade. Interpretação. Integração. Direitos e garantias fundamentais: Direitos e deveres individuais e 
coletivos. Direitos sociais. Princípios do Estado de Direito: legalidade, igualdade, controle judiciário. Garantias 
constitucionais: Conceito. Classificação. Mandado de Segurança. Direito de petição. Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos. Direitos Políticos. Federação: Soberania e autonomia do Estado Federal. Repartição de competências. 
Intervenção Federal nos Estados e nos Municípios. Divisão de poderes. A unidade do Poder Estatal. Princípios e 
normas da Administração Pública. União. Competência. Estado-Membro; poder constituinte estadual: autonomia e 
limitações.  

Direito Civil: Fontes formais do direito positivo. Da Lei: Vigência e eficácia. Conflitos no tempo e no espaço. 
Hermenêutica e aplicação. Das Pessoas Naturais: Registro. Personalidade. Capacidade. Domicílio. Estado. Das Pessoas 
Jurídicas: Registro. Espécies. Classificação (direito público X direito privado). Personalidade Jurídica. Habilidade. 
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Ratificação e convalidação. Prescrição e Decadência: Conceitos. Disposições Gerais. Efeitos. Causas suspensivas e 
interruptivas. Prazos. Das Obrigações: Definição. Elementos constitutivos. Fontes. Classificação. Modalidades. 
Liquidação. Solidariedade. Transmissão. Cláusula Penal. Extinção. Inexecução. Juros. Correção monetária. Mora. 
Pagamento. Objeto. Prova. Lugar e tempo. Do pagamento indevido por consignação e com sub-rogação. Dação em 
Pagamento. Compensação. Novação. Transação. 

Direito Administrativo. Conceito. Objeto. Fontes. Princípios Constitucionais. Poderes da Administração. Deveres. O 
uso e o abuso do poder. Organização administrativa brasileira. Da Organização Administrativa: Administração direta 
e indireta. Autarquias. Fundações Públicas. Empresas Públicas. Sociedades de Economia Mista. Entidades 
Paraestatais. Poderes administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico, regulamentar, disciplinar e de polícia. 
Processo administrativo disciplinar. Do ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação, espécie. 
Anulação e Revogação. Licitação e Contratos. Normas Gerais. Objeto. Princípios. Modalidades. Procedimentos. 
Finalidades. Obrigatoriedade. Dispensa. Inexigibilidade. Pregão. Vedação. Revogação. Anulação. Sanções penais. 
Peculiaridades e Interpretação dos Contratos Administrativos. Serviços Públicos. Serviços delegados (concessões, 
permissões e autorizações), convênios e consórcios. Parcerias público-privadas. Regime de Contratação Diferenciado. 
Os Agentes e Servidores Públicos: Regimes jurídicos dos Servidores Públicos. Direitos e deveres. Responsabilidades. 
Direitos dos Usuários. Aposentadoria. Atos de Pessoal. Processo Especial dos Crimes Praticados por Servidores 
Públicos. Controle da administração pública: Controle interno. Controle externo, inclusive a cargo do Tribunal de 
Contas. Controle jurisdicional. Sistema de Contencioso administrativo e Sistema de jurisdição una. Instrumentos do 
controle jurisdicional. Investidura. Domínio Público: Bens públicos. Administração, utilização e alienação de bens 
públicos. Imprescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração de bens públicos. Aquisição de bens pela 
administração. Responsabilidade Civil da Administração. Poder de polícia. Desapropriação. Lei de Improbidade 
Administrativa. Lei de Transparência. Crimes contra a Administração Pública.  

Direito Processual: Jurisdição: Conceito. Características. Poderes. Princípios. Espécies. Competência: Espécies. 
Modificações. Prevenção. Incompetência. Conflito de competência. Ação: Conceito. Natureza Jurídica. Condições. 
Classificação. Elementos. Cumulação de ações. Processos: Conceito. Espécies. Procedimento. Princípios. 
Pressupostos. Formação do Processo. Prazos: Conceito. Classificação. Princípios. Comunicação. Preclusão. 
Decadência. Sujeitos da Relação Processual: Das partes e dos procuradores. Do Juiz. Do Ministério Público. Dos Órgãos 
Auxiliares da Justiça. Sujeitos. Capacidade. Representação. Substituto processual. Litisconsórcio e suas espécies: 
Assistência. Intervenção de terceiros. Oposição. Nomeação à autoria. Denunciação da lide. Chamamento ao processo. 
Dos Atos processuais: Forma, tempo e lugar. Teorias das Nulidades. Preclusão. Decadência. Do Procedimento 
Ordinário: Peculiaridades. Do Procedimento Sumário: Peculiaridades. Do Procedimento Sumaríssimo: Peculiaridades. 
Da Petição inicial: Conceito. Requisitos. Pedido. Juízo de Admissibilidade. Aditamento. Indeferimento. Do Pedido: 
Espécies. Modificação. Cumulação. Da Resposta do Réu: Contestação. Exceções. Reconvenção. Da Revelia: Conceito. 
Caracterização. Efeitos. Das providências preliminares e julgamento conforme o estado do processo. Da Antecipação 
da Tutela. Da Prova: Conceito. Modalidades. Princípios Gerais. Espécies. Objeto. Ônus. Valoração. Da Audiência de 
Instrução e Julgamento. Da Sentença. Da coisa Julgada. Dos Recursos: Conceito. Princípios. Fundamentos. 
Classificação. Pressupostos de Admissibilidade. Efeitos. Juízo de mérito. Apelação. Agravo de Instrumento. Agravo 
Retido. Recurso Extraordinário. Recurso Especial. Recurso Ordinário. Embargos de Declaração. Embargos 
Infringentes. Embargos de Divergência. Da Ação Rescisória. Das Nulidades. Do Processo de Execução: Pressupostos. 
Princípios. Espécies. Penhora. Avaliação. Arrematação. Incidentes. Da defesa dos Executados. Dos Embargos do 
Devedor: Natureza Jurídica. Procedimento. Dos Embargos de Terceiro: Natureza Jurídica. Legitimidade. 
Procedimento. Da Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80): características. Processamento. Da Ação Monitória. Do Processo 
Cautelar: Disposições Gerais. Poder Geral de Cautela. Requisitos para o deferimento da medida cautelar. Dos 
Procedimentos cautelares Específicos: Arresto. Sequestro. Busca e apreensão. Exibição. Produção antecipada de 
provas. Arrolamento de bens. Justificação. Protestos. Da ação de consignação em pagamento. Das ações possessórias. 
Da ação de Usucapião. Do Mandado de Segurança. Da Ação popular. 

Direito Tributário: Sistema tributário nacional. Princípios gerais e princípios constitucionais tributários. Limitações ao 
poder de tributar. Imunidades: conceito; espécies; aspectos objetivos e subjetivos; alcance e interpretação. 
Competência tributária. Competência tributária da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios. 
Competência tributária residual. Tributo: conceito. Espécies: Impostos; taxas; contribuição de melhoria; empréstimo 
compulsório; contribuições sociais ou parafiscais. Classificação: vinculados e não vinculados. Funções: fiscal; 
extrafiscal; parafiscal. Impostos da competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Outras 
classificações: diretos e indiretos; fixos e proporcionais; progressivos e regressivos. A repartição das receitas 
tributárias.  

Auditor de Controle Interno: Economia 
Auditoria: Normas brasileiras para o exercício da auditoria interna: independência; competência profissional; âmbito 
do trabalho; execução do trabalho e administração do órgão de auditoria interna. Auditoria no setor público estadual. 
Finalidades e objetivos da auditoria governamental. Abrangência de atuação. Formas e tipos. Normas relativas à 
execução dos trabalhos. Normas relativas à opinião do auditor. Relatórios, pareceres e certificados de auditoria. 
Operacionalidade. Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria. Planejamento dos trabalhos. Programas de 
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auditoria. Papéis de trabalho. Testes de auditoria. Amostragem estatística em auditoria. Eventos ou transações 
subsequentes. Revisão analítica. Entrevista. Conferência de cálculo. Confirmação. Interpretação das informações. 
Observações. Procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações contábeis. Normas relativas ao 
Parecer. Ética profissional e responsabilidade legal. Avaliação dos controles internos. Materialidade, relevância e risco 
em auditoria. Evidência em auditoria. Função da auditoria Interna. Sistemas de controle interno e externo e suas 
normas constitucionais e legais.  

Noções de Direito Administrativo: Princípios de Direito Administrativo. Poderes Administrativos: poder vinculado e 
poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia. Atos 
Administrativos: conceito e requisitos; classificação; espécies; extinção, revogação, invalidação e convalidação do ato 
administrativo. Mérito do ato administrativo. Discricionariedade. Teoria dos motivos determinantes. Contratos 
Administrativos: aspectos gerais e especiais, abrangendo a formalização, execução, inexecução, revisão e rescisão; 
Controle da Administração: controle administrativo, legislativo e judiciário da administração; Normas Constitucionais 
sobre Administração Pública: artigos 37 a 41 da Constituição Federal. Emenda constitucional 109 de 15/03/2021. 

Licitações e contratos. Princípios e finalidade. Objeto. Obrigatoriedade. Dispensa. Inexigibilidade. Tipos de Licitação. 
Modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão. Procedimento: Edital, 
convite, recebimento da documentação e proposta, julgamento, homologação e adjudicação, anulação e revogação. 
Recursos. Contratos administrativos. Regime de execução. Peculiaridades. Alteração e rescisão unilateral. Equilíbrio 
econômico-financeiro. Reajustamento de preços e tarifas. Interpretação e aplicação de penalidades contratuais. 
Cláusulas essenciais. Execução do contrato administrativo. Direitos e obrigações das partes. Acompanhamento da 
execução do contrato e recebimento do objeto. Duração. Extinção, prorrogação e renovação do contrato. Inexecução 
do contrato. Causas justificadoras. Consequências. Revisão do contrato. Rescisão. Espécies de contratos 
administrativos. Concessão e permissão. Lei Federal 14.133/2021. 

Economia: Análise financeira de balanços: elementos fundamentais para análise das demonstrações financeiras, 
Análise microeconômica. Análise macroeconômica. Economia monetária e financeira. Estatística econômica. 
Mercado financeiro: mercado monetário e bancário; taxas de juros do mercado financeiro brasileiro; mercado de 
crédito; mercado de cambio; produtos do mercado financeiro brasileiro; matemática financeira e análise de 
investimentos: capitalização simples e composta; taxa de desconto; taxa real de juros; fluxo de caixa; cálculo do valor 
presente e taxa interna de retorno; sistemas de amortização; análise de alternativas múltiplas de investimento; 
financiamentos bancários. Análise da conjuntura econômica e financeira brasileira: análise dos principais indexadores 
econômico-financeiros; análise de política fiscal e monetária no Brasil.   

Auditor de Controle Interno: Engenharia 
Auditoria: Normas brasileiras para o exercício da auditoria interna: independência; competência profissional; âmbito 
do trabalho; execução do trabalho e administração do órgão de auditoria interna. Auditoria no setor público estadual. 
Finalidades e objetivos da auditoria governamental. Abrangência de atuação. Formas e tipos. Normas relativas à 
execução dos trabalhos. Normas relativas à opinião do auditor. Relatórios, pareceres e certificados de auditoria. 
Operacionalidade. Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria. Planejamento dos trabalhos. Programas de 
auditoria. Papéis de trabalho. Testes de auditoria. Amostragem estatística em auditoria. Eventos ou transações 
subsequentes. Revisão analítica. Entrevista. Conferência de cálculo. Confirmação. Interpretação das informações. 
Observações. Procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações contábeis. Normas relativas ao 
Parecer. Ética profissional e responsabilidade legal. Avaliação dos controles internos. Materialidade, relevância e risco 
em auditoria. Evidência em auditoria. Função da auditoria Interna. Sistemas de controle interno e externo e suas 
normas constitucionais e legais.  

Noções de Direito Administrativo: Princípios de Direito Administrativo. Poderes Administrativos: poder vinculado e 
poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia. Atos 
Administrativos: conceito e requisitos; classificação; espécies; extinção, revogação, invalidação e convalidação do ato 
administrativo. Mérito do ato administrativo. Discricionariedade. Teoria dos motivos determinantes. Contratos 
Administrativos: aspectos gerais e especiais, abrangendo a formalização, execução, inexecução, revisão e rescisão; 
Controle da Administração: controle administrativo, legislativo e judiciário da administração; Normas Constitucionais 
sobre Administração Pública: artigos 37 a 41 da Constituição Federal. Emenda constitucional 109 de 15/03/2021. 

Licitações e contratos. Princípios e finalidade. Objeto. Obrigatoriedade. Dispensa. Inexigibilidade. Tipos de Licitação. 
Modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão. Procedimento: Edital, 
convite, recebimento da documentação e proposta, julgamento, homologação e adjudicação, anulação e revogação. 
Recursos. Contratos administrativos. Regime de execução. Peculiaridades. Alteração e rescisão unilateral. Equilíbrio 
econômico-financeiro. Reajustamento de preços e tarifas. Interpretação e aplicação de penalidades contratuais. 
Cláusulas essenciais. Execução do contrato administrativo. Direitos e obrigações das partes. Acompanhamento da 
execução do contrato e recebimento do objeto. Duração. Extinção, prorrogação e renovação do contrato. Inexecução 
do contrato. Causas justificadoras. Consequências. Revisão do contrato. Rescisão. Espécies de contratos 
administrativos. Concessão e permissão. Lei Federal 14.133/2021. 
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Engenharia: Planejamento Urbano. Legislação Federal: Proteção do patrimônio histórico e artístico nacional; 
Parcelamento de solo urbano; Acessibilidade; Estatuto das Cidades; Política Nacional de Mobilidade Urbana; Novo 
Código Florestal Brasileiro; Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Resistência dos 
Materiais; Topografia; Urbanismo; Hidráulica; Materiais de Construção; Teoria das Estruturas; Estradas; Hidrologia 
Aplicada; Mecânica dos Solos; Concreto Armado; Saneamento; Fundações; Planejamento; Orçamento e Controle de 
Obras; Saneamento Urbano; Equipamentos Urbanos; Gerenciamento na Construção Civil; Instalações Prediais; 
Tráfego e Transporte; Mobilidade; Cadastro Fiscal Imobiliário. Vistorias, perícias, avaliações, fiscalização, 
arbitramento, laudos e pareceres técnicos. Higiene e segurança do trabalho. Legislação do Município de Chapecó:  
Código de Posturas, Plano Diretor, Código de Obras. 

Auditor de Tributos 
Noções de Direito Administrativo: Princípios de Direito Administrativo. Poderes Administrativos: poder vinculado e 
poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia. Atos 
Administrativos: conceito e requisitos; classificação; espécies; extinção, revogação, invalidação e convalidação do ato 
administrativo. Mérito do ato administrativo. Discricionariedade. Teoria dos motivos determinantes. Contratos 
Administrativos: aspectos gerais e especiais, abrangendo a formalização, execução, inexecução, revisão e rescisão; 
Controle da Administração: controle administrativo, legislativo e judiciário da administração; Normas Constitucionais 
sobre Administração Pública: artigos 37 a 41 da Constituição Federal. Emenda constitucional 109 de 15/03/2021. 

Legislação Municipal: Lei orgânica do Município de Chapecó. Lei 170/83 -institui o Código Tributário do Município de 
Chapecó. Lei Complementar 667/2019 e Lei Complementar 683/2020. Decreto 41952/2022. Decreto 41775/2021. Lei 
Complementar 713/2021. 

Bibliotecário 
Documentação: conceitos básicos e finalidades da documentação geral e jurídica. Biblioteconomia e ciência da 
informação: conceitos básicos e finalidades. Normas técnicas para a área de documentação: referência bibliográfica 
(de acordo com as normas da ABNT), resumos, abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas, sumário, 
preparação de índices de publicações, preparação de guias de bibliotecas, centros de informação e de documentação. 
Indexação: conceito, definição, linguagens, descritores, processos e tipos de indexação. Resumos e índices: tipos e 
funções. Classificação decimal universal (CDU): estrutura, princípios e índices principais e emprego das tabelas 
auxiliares. Catalogação (AACR-2): catalogação descritiva, entradas e cabeçalhos; catalogação de multimeios: CD-ROM, 
fitas de vídeos e fitas cassetes. Catálogo: tipos e funções. Organização e administração de bibliotecas: princípios e 
funções administrativas em bibliotecas. Desenvolvimento de coleções: políticas de seleção e de aquisição, avaliação 
de coleções. Atendimento ao usuário. Estudo de usuário – entrevista. Estratégias de busca da informação. 
Disseminação da informação. Automação: formato de intercâmbio, formato US MARC, banco de dados, base de 
dados, planejamento da automação. Bibliografia: conceituação, teorias, classificação, histórico e objetivos. 

Biólogo 
Biologia Celular e Molecular; Zoologia dos Invertebrados; Zoologia dos Cordados; Botânica Geral; Anatomia e 
Fisiologia Humana; Histologia e Embriologia; Genética Geral; Ecologia Geral; Evolução; Paleontologia; Bioquímica e 
Biofísica; Parasitologia e Microbiologia; Métodos e Técnicas da Pesquisa Biológica. Noções de ecologia geral, Ecologia 
de ambientes aquáticos e terrestres, Eutrofização, Ficologia geral. Ciclos biogeoquímicos da natureza: água, carbono, 
oxigênio, nitrogênio e fósforo. Controle Ambiental: O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. O 
zoneamento ambiental. O método científico. Licenciamento ambiental. LAP, LAI e LAO. Estudo de Impacto Ambiental 
- EIA. O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. Resoluções CONAMA 274/00, 357/05, 375/06 e 430/11. Lei estadual 
Nº 14.675, de 13 de abril de 2009. Lei Federal 6514 de 22 de julho de 2008. A criação de espaços territoriais 
especialmente protegidos pelos poderes públicos, federal, estadual e municipal, denominadas áreas naturais 
protegidas. O Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. Os cadastros técnicos federais: a) de 
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, b) de Atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos 
recursos ambientais. As penalidades disciplinares ou compensatórias aos não cumprimentos das medidas necessárias 
à preservação ou correção da degradação ambiental. O Relatório de Qualidade do meio Ambiente e sua divulgação 
pelo IBAMA. 

Cirurgião Dentista 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
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diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Conhecimentos Específicos: Anatomia, Histologia e Fisiologia do Sistema Estomatognático; Microbiologia e 
Bioquímica bucal; Estomatologia e Tratamento das principais doenças bucais; Periodontia; Endodontia; Dentística; 
Odontopediatria; Odontogeriatria; Odonto-hebiatria; Cirurgia oral menor; Ortodontia; Prótese; Terapêutica e 
farmacologia de interesse na clínica odontológica; Radiologia; Anestesiologia; Atendimento às pessoas com 
necessidades especiais; Princípios de traumatologia; Urgências em odontologia; Biossegurança e ergonomia; 
Epidemiologia das principais doenças bucais; Levantamentos epidemiológicos em saúde bucal; Métodos de 
prevenção das principais doenças bucais. 

Contador 
Contabilidade Pública: Conceito, objetivo e regime. Campo de aplicação. Lei nº 4.320/64, Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 9ª edição. Receita e despesa pública: conceito, classificação econômica e 
estágios. Receitas e Despesas Orçamentárias e Extra Orçamentárias. Plano de Contas: conceito, estruturas e contas 
do ativo, passivo, resultado e compensação. Balanço financeiro, orçamentário, patrimonial e demonstração das 
variações patrimoniais. Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal. Orçamento 
Público: Conceito, Tipos e Princípios Orçamentários. Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de 
Orçamento Anual. Elaboração, Aprovação, Execução e Avaliação do Orçamento. Classificação Institucional e Funcional 
Programática. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). Licitações: Conceito, princípios, objeto 
e finalidade. Obrigatoriedade dispensa e inexigibilidade. Modalidades. Procedimentos e fases. Revogação e anulação 
(fundamentos, iniciativa e efeitos decorrentes). Contratos administrativos: conceito, características e principais tipos: 
reajuste de preços: correção monetária: reequilíbrio econômico e financeiro. Auditoria: Noções gerais sobre 
auditoria: conceituação e objetivos. Auditoria interna, externa e fiscal: conceito, objetivos, forma de atuação, 
responsabilidades e atribuições. Procedimentos de auditoria. Normas de execução dos trabalhos de auditoria. Estudo 
e avaliação do sistema contábil e de controles internos. Aplicação dos procedimentos de auditoria. Documentação 
de auditoria. Continuidade normal dos negócios da entidade. Tipos de Parecer do auditor. Fraude e erro. Auditoria 
das contas de resultado: receitas, despesas e custos. Emenda constitucional 109 de 15/03/2021. 

Coordenador Pedagógico para ensino fundamental I e II 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996). Base nacional Comum Curricular A didática 
e o processo de ensino-aprendizagem. Desenvolvimento da aprendizagem. Avaliação da aprendizagem. Função 
político-social da escola. Gestão do currículo. Planejamento pedagógico. Coordenação do trabalho pedagógico: do 
projeto político pedagógico ao cotidiano da sala de aula. A Avaliação no Processo de Apropriação do Conhecimento. 
A Educação e as novas tecnologias da informação e da comunicação. Competências cognitivas, afetivas, sociais e 
culturais. A educação na escola inclusiva. Projeto Político-pedagógico: fundamentos para a orientação, o 
planejamento e a implementação das ações educativas da escola. Construção participativa do projeto político-
pedagógico e da autonomia da escola. Currículo: a valorização das diferenças individuais, de gênero, étnicas e 
socioculturais e o combate à desigualdade. Currículo, conhecimento e processo de aprendizagem: as tendências 
pedagógicas na escola. Currículo na Educação Básica: a função da competência leitora e o desenvolvimento dos 
saberes escolares das diversas áreas do conhecimento. Currículo em ação: planejamento, seleção, contextualização 
e organização dos diversos tipos de conteúdo; o trabalho por projetos. A avaliação mediadora e a construção do 
conhecimento: acompanhamento dos processos de ensino e de aprendizagem. A educação escolar e as Tecnologias 
Digitais da Informação e Comunicação (TDIC).  

Coordenador Pedagógico para Educação Infantil 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996). Base nacional Comum Curricular. A didática 
e o processo de ensino-aprendizagem. Desenvolvimento da aprendizagem. Avaliação da aprendizagem. Função 
político-social da escola. Gestão do currículo. Planejamento pedagógico. Coordenação do trabalho pedagógico: do 
projeto político pedagógico ao cotidiano da sala de aula. A Avaliação no Processo de Apropriação do Conhecimento. 
A Educação e as novas tecnologias da informação e da comunicação. Competências cognitivas, afetivas, sociais e 
culturais. Educação e diversidade: justiça social, inclusão e direitos humanos. A educação na escola inclusiva.  A 
educação infantil sob o paradigma da história - o momento histórico e o surgimento da educação infantil; A educação 
infantil e seu papel social hoje. Os dois grandes eixos da educação infantil - educar e cuidar; Princípios que 
fundamentam as práticas na educação infantil: pedagogia da infância, as diferentes dimensões humanas, direitos da 
infância. 

Difusor de Turismo 
Município de Chapecó: Localização, meios de acesso ao município, população, síntese histórica, rede hoteleira, 
economia, transportes, infraestrutura, turismo. Plano estratégico de turismo de Chapecó. 



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ  CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2022 

 7 de junho de 2022 Página 44 de 90 

Sociologia do lazer e do turismo. Turismo e Patrimônio Cultural. Gestão de políticas no turismo. Planejamento e 
organização. Turismo e meio ambiente. Turismo de eventos. Turismo Rural. Turismo Esportivo. 

Enfermeiro  
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Assistência de enfermagem à criança, ao adulto e ao idoso. Promoção, recuperação e reabilitação da saúde. 
Necessidades biopsicossociais do indivíduo nas diferentes faixas etárias. Enfermagem em saúde pública. Enfermagem 
em pediatria: patologias e procedimentos. Enfermagem e saúde mental. Enfermagem em gineco obstetrícia: 
procedimentos. Prevenção e controle de infecções. Administração de medicamentos. Assistência de enfermagem ao 
paciente crítico. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Consulta de Enfermagem. Código de Ética de 
Enfermagem. Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE).  

Engenheiro Agrimensor e Cartográfico 
INFORMÁTICA – Projeto auxiliado por computador CAD. CARTOGRAFIA: definição; sistemas de coordenadas; 
coordenadas plano-retangulares – com ênfase na Projeção Transversa de Mercator; transformação de coordenadas; 
Sistemas de Projeção Cartográfica. GEOPROCESSAMENTO. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA: definições; 
estrutura de dados; conceitos fundamentais de topologia; relacionamentos topológicos em ambiente SIG: banco de 
dados e banco de dados geográficos; requisitos de topologia; modelos de bancos de dados. SENSORIAMENTO 
REMOTO: definições; espectro eletromagnético; resolução espacial, espectral, radio métrica e temporal; sistemas 
sensores; classificação; geração de modelos digitais de elevação, ortorretificação, fusão e interpretação; Apoio de 
Campo. AEROFOTOGRAMETRIA: definições; estereoscopia; paralaxe; pontos de apoio; aerotriangulação; restituição 
fotogramétrica; ortorretificação; fotointerpretação. TOPOGRAFIA: planimetria; altimetria; curvas de nível; desenho 
topográfico – analógico e digital. Operação de equipamentos e trabalho de campo em áreas rurais e urbanas. 
APLICAÇÕES: Projetos geométricos e estruturais. Serviços de terraplanagem. Cálculos de desenhos topográficos. 
Construção de barragens, planejamento de projetos de irrigação e drenagem urbana e rural. Construção de estradas 
de rodagem. Vigilância de terras devoluta. 

Engenheiro Agrônomo 
Agricultura - Culturas perenes e temporárias: principais práticas culturais e particularidades de lavouras de 
importância econômica; épocas de preparo do solo, de plantio, de realização de tratos culturais, e da colheita das 
principais culturas. Horticultura. Formação e manejo de pastagens. Pecuária - bovinocultura (de corte e leiteira), 
suinocultura e avicultura: Manejo (conhecimento das particularidades de cada espécie explorada). Principais raças e 
aptidões. Reprodução (ciclo reprodutivo e técnicas promotoras de maiores produtividades). Índices zootécnicos 
(taxas de natalidade, desfrute). Psicultura. Mecanismos e financiamentos da política agrícola, política 
macroeconômica e agricultura, instrumento de política agrícola: créditos, preços, tributação, tecnologia, 
armazenamento e comercialização, políticas de segurança alimentar, políticas de reforma agrária e colonização. 
Preservação de Recursos Naturais: Silvicultura e arborização urbana; Manejo da água: irrigação e drenagem; Solo: 
gênese, classificação, capacidade de uso, práticas de conservação, erosão e seu controle; Mecanização Agrícola; 
Fertilidade do solo; Calagem e Adubação. Defensivos agrícolas, herbicidas. Abordagens sobre: interpretação analógica 
e digital de imagens obtidas através de sensores remotos, aplicada a mapeamentos de solos; gênese do solo; 
processos e fatores de formação dos solos; características físicas, químicas e mineralógicas dos solos; principais 
atributos do solo para fins de classificação; Sistema Brasileiro de Classificação de Solos; aplicações dos estudos / 
levantamentos de solos. 

Engenheiro Civil 
Planejamento Urbano. Legislação Federal: Proteção do patrimônio histórico e artístico nacional; Parcelamento de 
solo urbano; Lei de Licitações e Contratos; Acessibilidade; Estatuto das Cidades; Política Nacional de Mobilidade 
Urbana; Novo Código Florestal Brasileiro; ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos. Legislação Estadual: Parcelamento de solo urbano. Geologia Aplicada à Engenharia; 
Resistência dos Materiais; Topografia; Urbanismo; Hidráulica; Materiais de Construção; Teoria das Estruturas; 
Estradas; Hidrologia Aplicada; Mecânica dos Solos; Concreto Armado; Saneamento; Fundações; Planejamento; 
Orçamento e Controle de Obras; Saneamento Urbano; Equipamentos Urbanos; Gerenciamento na Construção Civil; 
Instalações Prediais; Tráfego e Transporte; Mobilidade; Cadastro Fiscal Imobiliário. Vistorias, perícias, avaliações, 
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fiscalização, arbitramento, laudos e pareceres técnicos. Higiene e segurança do trabalho. Legislação do Município de 
Chapecó: Código de Posturas, Plano Diretor, Código de Obras. 

Engenheiro de Alimentos 
Bioquímica de alimentos: bioquímica da carne e vegetais. Processamento e tecnologia de Alimentos: processamento 
de matérias primas de origem animal e vegetal. Conservações de alimentos. Operações unitárias na indústria de 
alimentos. Microbiologia de alimentos. Toxicologia, higiene e legislação de alimentos. Controle de qualidade na 
indústria de alimentos. Análise sensorial de alimentos. Propriedades funcionais de proteínas, carboidratos e lipídios. 
Tratamento de águas e efluentes. Planejamento e projetos na indústria de alimentos. Química e análise de alimentos. 
Embalagens para alimentos. Instalações industriais. Refrigeração na indústria de alimentos. Administração e 
economia na indústria de alimentos. 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 
Legislação sobre Higiene e Segurança do Trabalho; Organização e Administração; Fisiologia do Trabalho; Ergonomia; 
Ventilação Industrial; Noções de Toxicologia Industrial; Noções de Toxicologia Industrial; Noções de Epidemiologia; 
Saneamento do meio; Proteção contra incêndio; Primeiros Socorros; Higiene do Trabalho; Arranjo Físico. Avaliação e 
controle dos riscos: proteção coletiva, equipamento de proteção individual, riscos ambientais: agentes químicos, 
físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos; riscos em eletricidade; transporte e movimentação de materiais; 
Segurança na construção civil; Programas, Campanhas e SIPATs; Acidentes do Trabalho: causas, consequências 
programas de prevenção, comunicação e análise de acidentes; Segurança no trânsito; Inspeções de segurança; SESMT 
- Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho; CIPA - Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes; Conceito de Risco, perigo, acidente, incidente; PPRA e PCMSO; PPP - Perfil Profissiográfico 
Previdenciário; LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho; Programas de Gerenciamento de 
Riscos; Auditoria de Segurança; Técnicas de Análise de Riscos: Série de Riscos, Análise Preliminar de Riscos, Análise 
de Modos de Falha e Efeitos, HAZOP, Análise de Árvore de Falhas, Técnica de Incidentes Críticos; Proteção do Meio 
Ambiente; Transporte de materiais perigosos. 

Engenheiro de Trânsito 
Noções básicas e conceitos fundamentais de Engenharia de Trânsito. Elementos que influem no trânsito: veículo, via, 
motorista, pedestre e meio ambiente. Legislação de trânsito. Policiamento, segurança e aspectos médicos. Educação 
para o trânsito. Acessibilidade. Hierarquia viária. Sinalização: horizontal e vertical e semafórica. Métodos de projeto 
de planos semafóricos. Tipos e aplicações de semáforos. Operação de trânsito. Análise de acidentes e outras 
ocorrências. Contagem, estatística e pesquisa de trânsito. Demanda de trânsito. Teoria do fluxo do Tráfego. 
Determinação de veículos equivalentes. Determinação de hora de pico. Modelos de geração de viagens. Poluição. 
Capacidade das vias. Níveis de serviços. Estacionamentos: dimensionamento do número de vagas e geometria de 
vagas e circulação; sinalização e controle de acesso. Acessos. Área de docas: acessos e vagas. Organização do trânsito 
nos órgãos e empresas públicas. 

Engenheiro Eletricista 
Instalações Elétricas - Conceitos básicos: força eletromotriz; correntes e tensões C.C. e C.A.; impedâncias; circuitos 
monofásicos e trifásicos; ligações estrela e triângulo; transformador. Projeto de instalações elétricas: quedas de 
tensão admissíveis; dimensionamento dos condutores; fator de demanda; fator de diversidade; aterramento. 
Instalações para força motriz: instalações de motores; circuitos alimentadores; circuitos dos ramais. Fator de 
potência: correção do fator de potência; medição; localização dos capacitores. Instalações de segurança. Instalação 
de motores elétricos. Motores de indução. Motores síncronos. 8) Motores de corrente contínua. Dispositivos de 
partida. Proteção contra a sobrecarga e curto-circuito. Alternadores Trifásicos: partes principais; regulador 
automático de tensão e procedimentos de operação e manutenção. 

Engenheiro Sanitarista 
Conhecimentos básicos de: Química orgânica e inorgânica, Mecânica dos Fluídos e Hidráulica, Termodinâmica, 
Sistemas de tratamento físico-químico e biológico de águas residuárias urbanas e industriais, Mecânica dos Solos, 
Geotécnica, Hidrogeologia, Hidrologia e Sistemas de Drenagem de Água, Sistemas de Abastecimento de Água. 
Acondicionamento, coleta, transporte e tratamento de Resíduos Sólidos. Fundamentos de Controle de Poluição 
Ambiental. Escalas de leitura de mapas. Gerenciamento e gestão ambiental. Política Nacional de meio ambiente. 
SISNAMA. Avaliação de Impactos Ambientais: métodos e aplicação. Zoneamento ambiental. Política Nacional de 
recursos hídricos. Estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Licenciamento ambiental: conceito 
e finalidade, aplicação, etapas, licenças, competências, estudos ambientais, análise técnica, órgão intervenientes. 
Conservação de solo e água. Técnicas de recuperação de áreas degradadas. Noções de limnologia. Qualidade de 



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ  CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2022 

 7 de junho de 2022 Página 46 de 90 

águas. Ciclagem de nutrientes. Ecologia geral. Noções de análise social e econômica de projetos. Impactos ambientais 
de obras civis de infraestrutura. Noções de sistemas e obras hidráulicas. Noções de obras de normalização e 
regularização (drenagem, derrocamento). Código de obras e posturas do município. 

Farmacêutico 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Organização de almoxarifados, avaliação da área física e condições adequadas de armazenamento. Controle de 
estoques de medicamentos e material de consumo. Padronização dos itens de consumo. Infraestrutura CIB – Rename 
– Lista de medicamentos básicos. Sistema de compra. Sistema de dispensação de medicamentos e materiais de 
consumo. Sistema de distribuição de medicamentos. Farmacologia. Assistência Farmacêutica. Política de 
medicamentos. Legislação Farmacêutica. Educação em saúde - noções básicas. Seleção de medicamentos, germicidas 
e correlatos. Programação e estimativas de necessidade de medicamento. Farmacotécnica e Tecnologia 
Farmacêutica. Misturas intravenosas, nutrição parenteral e manipulação de citostáticos. Controle de qualidade dos 
produtos farmacêuticos - métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e microbiológicos. 

Fiscal de Vigilância Sanitária 
Noções de Direito Administrativo: Princípios de Direito Administrativo. Poderes Administrativos: poder vinculado e 
poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia. Atos 
Administrativos: conceito e requisitos; classificação; espécies; extinção, revogação, invalidação e convalidação do ato 
administrativo. Mérito do ato administrativo. Discricionariedade. Teoria dos motivos determinantes. Contratos 
Administrativos: aspectos gerais e especiais, abrangendo a formalização, execução, inexecução, revisão e rescisão; 
Controle da Administração: controle administrativo, legislativo e judiciário da administração; Normas Constitucionais 
sobre Administração Pública: artigos 37 a 41 da Constituição Federal. Emenda constitucional 109 de 15/03/2021. 

Noções básicas e conceitos fundamentais: Noções de saúde pública, epidemiologia e saneamento. Sistemas de 
abastecimento de água. Sistemas de esgotos sanitários. Tratamento de águas residuais. Resíduos sólidos e limpeza 
pública. Sistemas de drenagem urbana. Controle de poluição do ar. Medições. Sistemas de disposição e de tratamento 
de lixo. Métodos de controle e prevenção de zoonoses. Organização Sanitária nos órgãos e empresas públicas. 
Avaliação de impactos ambientais. Conceitos de engenharia e segurança do trabalho; EPI – equipamentos de proteção 
individual e EPC – equipamentos de proteção coletiva. Transporte, manuseio e acondicionamento de cargas 
perigosas. Código de obras e posturas do município. 

Fiscal do Meio Ambiente 
Noções de Direito Administrativo: Princípios de Direito Administrativo. Poderes Administrativos: poder vinculado e 
poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia. Atos 
Administrativos: conceito e requisitos; classificação; espécies; extinção, revogação, invalidação e convalidação do ato 
administrativo. Mérito do ato administrativo. Discricionariedade. Teoria dos motivos determinantes. Contratos 
Administrativos: aspectos gerais e especiais, abrangendo a formalização, execução, inexecução, revisão e rescisão; 
Controle da Administração: controle administrativo, legislativo e judiciário da administração; Normas Constitucionais 
sobre Administração Pública: artigos 37 a 41 da Constituição Federal. Emenda constitucional 109 de 15/03/2021. 

Assuntos Específicos: Identificação e atribuições dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais responsáveis 
pelo licenciamento, aspectos e impactos ambientais. Áreas de competência dos órgãos ambientais federais, estaduais 
e municipais. Auditoria ambiental: conceito, técnicas e práticas. Conceitos da Ciência da Conservação: conservação 
ambiental, preservação ambiental, poluição ambiental, biodiversidade, bioma, ecossistemas brasileiros, tipos de 
espécies biológicas (exótica, introduzida, endêmica, ameaçada, chave e bandeira). Fragmentação de habitats. Floria 
e fauna nativas. Degradação ambiental. Ecologia da Restauração. Categorias de manejo. Manejo de fauna e flora. 
Princípios e práticas da educação ambiental. 

Fisioterapeuta 
Fisioterapia: conceito, recursos e objetivos. Reabilitação: conceito, objetivos técnicos e sociais. Diagnóstico dos 
distúrbios cinéticos funcionais (Diagnóstico Cinesiológico Funcional). Trabalho Interdisciplinar em Saúde, Fisioterapia 
nos processos incapacitantes no trabalho, nas doenças infectocontagiosas e crônico-degenerativas. Fisioterapia em: 



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ  CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2022 

 7 de junho de 2022 Página 47 de 90 

Traumatologia e Ortopedia, Neurologia, Pneumologia, Reumatologia, Queimados, Cardiologia e Angiologia, 
Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Geriatria e em UTI Adulto e Infantil. 

Fonoaudiólogo 
Audiologia: sistema auditivo. Desenvolvimento das habilidades auditivas. Avaliação e tratamento fonoaudiológico das 
disfonias. Avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico em motricidade oral - disfagias, respiradores orais, 
síndromes. Avaliações auditivas. Classificação das disfonias. Fala: alterações de fala - disartrias, dispraxias, distúrbios 
articulatórios. Fisiologia da produção vocal. Fonoaudiologia na Saúde Pública. Gagueira. Habilitação e reabilitação dos 
distúrbios da audição. Linguagem: aquisição, desenvolvimento, alterações, avaliação e intervenção fonoaudiológica 
nas linguagens oral e escrita. Motricidade orofacial: desenvolvimento das funções estomatognáticas. Voz: anatomia 
da laringe. 

Instrutor Desportivo – Atletismo 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Fundamentos do Atletismo. Atletismo na escola: corridas de velocidade, de resistência, com obstáculos, de 
revezamento, saltos em distância, em altura, triplo, com vara; arremessos de peso, de martelo, de dardo e de disco. 

Instrutor Desportivo - Badminton 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Fundamentos do Badminton: ataque e defesa. Regras. Batidas: Drop shot; Lob; Drive; Smash. 

Instrutor Desportivo - Basquete  
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Fundamentos e regras oficiais do Basquete. 

Instrutor Desportivo – Beach Tênis 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Fundamentos e regras do Beach Tênis. 
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Instrutor Desportivo – Bocha 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Regras da Bocha.  

Instrutor Desportivo – Boxe 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Regras, golpes e equipamentos. 

Instrutor Desportivo – Ciclismo 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Fundamentos, benefícios e regras. 

Instrutor Desportivo - Futebol de Campo 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Fundamentos e regras oficiais do Futebol de Campo. 

Instrutor Desportivo – Futevôlei 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Regras e fundamentos técnicos do Futevôlei. 
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Instrutor Desportivo – Futsal 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Fundamentos e regras oficiais do Futsal. 

Instrutor Desportivo - Ginástica Artística 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Fundamentos da ginástica. Características dos movimentos na ginástica artística. 

Instrutor Desportivo - Ginástica Rítmica 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Fundamentos da ginástica. Características dos movimentos na ginástica rítmica. 

Instrutor Desportivo – Handebol 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Fundamentos e regras oficiais do Handebol. 

Instrutor Desportivo – Jui-Jitsu 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Fundamentos e regras básicas do Jui-Jitsu. 
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Instrutor Desportivo – Judô 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Fundamentos e regras básicas do Judô. 

Instrutor Desportivo – Karatê 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Fundamentos e regras básicas do Karatê. 

Instrutor Desportivo – Natação 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Fundamentos e Regras da natação. 

Instrutor Desportivo - Paradesporto 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Lei Brasileira de Inclusão – LBI. Características do paradesporto. Condições de treinamento dos esportes 
paradesportivos. 

Instrutor Desportivo – Taekwondo 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Princípios do Taekwondo: Cortesia, Integridade, Perseverança, Autocontrole e Espírito Indomável. Regras básicas do 
Taekwondo 
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Instrutor Desportivo – Tênis de Campo 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Regras e fundamentos do tênis de campo. 

Instrutor Desportivo - Tênis de Mesa 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Fundamentos do Tênis de Mesa: saque e a recepção. Regras oficiais do Tênis de Mesa. 

Instrutor Desportivo – Vôlei de Areia 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Fundamentos do Vôlei de Areia: saque, ataque, bloqueio, levantamento e recepção. Regras oficiais do Vôlei de Areia. 

Instrutor Desportivo – Voleibol 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Fundamentos do Voleibol: saque, ataque, bloqueio, levantamento e recepção. Regras oficiais do Voleibol. 

Instrutor Desportivo – Xadrez 
Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade e da humanidade. Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Lei Federal 10.671/03 - Estatuto de Defesa do Torcedor. O esporte e atividade 
física na infância, adolescência e idade adulta. O desenvolvimento motor para bebês, crianças, adolescentes e adultos. 
A iniciação esportiva. O desempenho esportivo. O esporte e suas relações socioculturais (diversidade e inclusão 
social). Políticas públicas e gestão pública de esporte e lazer. Organização de eventos esportivos. Desporto: técnicas 
fundamentais e princípios didáticos pedagógicos para o processo de ensino e aprendizagem, fisiologia do exercício, 
métodos de treinamento desportivo, aplicação de testes para diferentes capacidades físicas, primeiros socorros, 
aprendizagem e psicomotricidade. 

Regras Oficiais do Xadrez. 
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Médico Cardiologista 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos diagnósticos: 
eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, radiologia. 
Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial. Isquemia 
miocárdica. Síndromes clínicas crônicas e agudas: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e profilaxia. Doença 
reumática. Valvopatias. Diagnóstico e tratamento. Mio cardiopatias. Diagnóstico e tratamento. Insuficiência cardíaca 
congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas. Diagnóstico e tratamento. Distúrbios de condução. Marca-passos 
artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. Síncope. Doenças do pericárdio. Doenças da aorta. Embolia 
pulmonar. Cor pulmonar. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. Infecções pulmonares. 

Médico Cirurgião Cabeça/Pescoço 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Anatomia da cabeça e pescoço. Princípios da cirurgia de cabeça e pescoço. Propedêutica e avaliação do paciente 
cirúrgico. Transfusão. Controle hidroeletrolítico e nutricional do paciente cirúrgico. Antimicrobianos em cirurgia geral. 
Anestésicos locais. Anestesia loco regional. Fios de sutura: aspectos práticos do seu uso. Curativos: técnica e princípios 
básicos. Pré e pós-operatório em cirurgias eletivas e de urgência/emergência. Complicações cirúrgicas trans e pós-
operatórias. Traqueostomia. Traumatologia crânio facial. Anomalias congênitas e adquiridas da face (diagnóstico e 
tratamento). Cirurgias estético-funcionais da face. Cirurgias ortognáticas. Tratamento da síndrome da apneia 
obstrutiva do sono. Tumores craniofaciais. 13. Reconstruções crânio, cabeça e pescoço. 14. Diagnóstico e tratamento 
de enfermidades da tiroide 15. Esvaziamento cervical. 16. Diagnóstico e tratamento de doenças: das glândulas 
salivares; tumorais e não-tumorais das glândulas salivares; tumores cutâneos em cabeça e pescoço; tumores do nariz 
e dos seios paranasais; tumores do lábio e cavidade oral; tumores da faringe, laringe, tiroide e paratireoide; tumores 
ósseos em cabeça e pescoço; tumores nervosos periféricos e vasculares; Aragangliomas; tumores de partes moles; 
tumores orbitários; metástases cervicais; Hiperparatireoidismo. 17. Reconstrução com retalhos locais (princípios). 18. 
Retalhos microcirúrgicos para CCP. 

Médico Cirurgião Geral 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Considerações fundamentais: pré e pós-operatório; resposta endócrina e metabólica ao trauma; reposição nutricional 
e hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. Trauma; politraumatismo; choque; infecções e complicações em cirurgia. 
Cicatrização das feridas e cuidados com drenos e curativos. Lesões por agentes físicos, químicos e biológicos; 
queimaduras. Hemorragias interna e externa; hemostasia; sangramento cirúrgico e transfusão. Noções importantes 
para o exercício da Cirurgia Geral sobre oncologia; anestesia; cirurgias pediátricas, vascular periférica e urológica; 
ginecologia e obstetrícia. Antibioticoterapia profilática e terapêutica. Tétano; mordeduras de animais. Cirurgia de 
urgência; lesões viscerais intra-abdominais. Abdome agudo inflamatório, traumático penetrante e por contusão. 
Sistemas orgânicos específicos: pele e tecido celular subcutâneo; tireoide e paratireoide; tumores da cabeça e do 
pescoço; parede torácica, pleura, pulmão e mediastino. Doenças venosa, linfática e arterial periférica. Esôfago e 
hérnias diafragmáticas. Estômago, duodeno e intestino delgado. Cólon, apêndice, reto e ânus. Fígado, pâncreas e 
baço. Vesícula biliar e sistema biliar extra-hepático. Peritonites e abcessos intra-abdominais. Hérnias da parede 
abdominal. Parede abdominal; epíploo; mesentério; retroperitônio. 
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Médico Cirurgião Plástico 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Princípios da cirurgia. Propedêutica e avaliação do paciente cirúrgico. Transfusão. Controle hidroeletrolítico e 
nutricional do paciente cirúrgico. Antimicrobianos em cirurgia geral. Anestésicos locais. Anestesia loco regional. Fios 
de sutura: aspectos práticos do seu uso. Curativos: técnica e princípios básicos. Pré e pós-operatório em cirurgias 
eletivas e de urgência/emergência. Complicações cirúrgicas trans e pós-operatórias. Cicatrização, enxertos e retalhos. 

Médico Cirurgião Vascular 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Princípios da cirurgia. Propedêutica e avaliação do paciente cirúrgico. Transfusão. Controle hidroeletrolítico e 
nutricional do paciente cirúrgico. Antimicrobianos em cirurgia geral. Anestésicos locais. Anestesia loco regional. Fios 
de sutura: aspectos práticos do seu uso. Curativos: técnica e princípios básicos. Pré e pós-operatório em cirurgias 
eletivas e de urgência/emergência. Complicações cirúrgicas trans e pós-operatórias. O exame clínico do paciente 
vascular. Métodos não invasivos no diagnóstico das doenças vasculares. Angiografias. Insuficiência arterial crônica 
das extremidades. Vasculites na prática angiológica. Arteriopatias vasomotoras. Aneurismas. Aneurismas dissecantes 
de aorta torácica. Aneurisma torácico. Aneurismas tronco-abdominais. Aneurismas abdominais. Aneurismas 
periféricos. Aneurismas micóticos. Aneurismas inflamatórios. Síndromes do desfiladeiro cervical. Insuficiência 
vascular cerebral extracraniana. Insuficiência vascular visceral. Impotência sexual por vasculopatia. Hipertensão 
renovascular. Doença tromboembólica venosa. Varizes dos membros inferiores. Insuficiência venosa crônica. 
Linfangite e erisipela. Linfedemas. Úlceras de perna. Angio displasias. emergências vasculares: oclusões agudas e 
traumas. Terapêutica anticoagulante, fibrinolítica e antiplaquetária. Terapêutica hemorreológica. Transplante renal. 
Arterites. Aortites. Fístulas arteriovenosas para hemodiálise. 

Médico Clínico Geral  
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Código de Ética Profissional. Cuidados 
preventivos de saúde: princípios de avaliação e tratamento; Principais doenças cirúrgicas da infância; Doenças 
cardiovasculares; Doenças respiratórias; Doenças renais; Doenças gastrointestinais; Doenças hepáticas, da vesícula e 
vias biliares; Doenças hematológicas; Doenças metabólicas; Doenças nutricionais; Doenças endócrinas; Doenças do 
sistema ósseo; Doenças do sistema imune; Doenças músculo esqueléticas e do tecido conjuntivo; DST/AIDS – Medidas 
Preventivas e Diagnóstico Diferencial; Doenças parasitárias; Doenças neurológicas; Doenças de pele-tumorais; 
Urgências e Emergências; Epidemiologia e Saúde; Medicina Ambulatorial; Planejamento Familiar: Métodos 
Contraceptivos, Aleitamento Materno; Saúde da Mulher; Saúde da Criança; Saúde Mental; Saúde do Idoso; Diabete 
e Hipertensão; Alcoolismo e Tabagismo; Saúde do Trabalhador; Saúde Ocupacional e Ambiental; Acidentes por 
animais Peçonhentos. 
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Médico Dermatologista 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Exame dermatológico. Dermatoses alérgicas. Acne, Eritema polimorfo e eritema nodoso. Rosácea. Dermatite 
seborreica. Urticária. Farmacodermias. Psoríase. Manifestações dermatológicas de doenças do tecido conjuntivo. 
Discromias. Doenças bolhosas. Líquen plano e erupções liquenóides. Úlcera da perna. Dermatoses ectoparasitárias. 
Dermatoviroses. Micoses. Vitiligo. Alopecia. DST. Zoodermatoses mais comuns no nosso meio. Leishmaniose 
tegumentar americana. Hanseníase. Dermatoses pré-cancerosas. Câncer cutâneo. Nevos. Foto dermatoses. 
Dermatoses ocupacionais. 

Médico do Trabalho 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Noções básicas para o reconhecimento dos riscos potenciais à saúde nos locais de trabalho. Epidemiologia e 
bioestatística relacionadas à saúde ocupacional. Doenças originadas pelo trabalho: Identificação e Prevenção. 
Agentes químicos (metais, solventes, gases e poeiras). Agentes físicos (ruídos, temperatura, radiação ionizante e não 
ionizante). Agentes biológicos (vírus, bactérias, protozoários) Fatores ergonômicos (movimentos repetitivos, elevação 
de peso, posições estáticas e dinâmicas). Ergonomia: Princípios básicos da adaptação do posto de trabalho ao ser 
humano. Fundamentos de biomecânica e sua aplicação prática na prevenção das lombalgias e tenossinovites 
relacionadas ao trabalho. Doenças degenerativas e crônicas, agravadas por condições especiais de trabalho. Exames, 
avaliações e visitas médicos ocupacionais. Saúde mental do trabalhador e estresse. Vigilância sanitária nos locais de 
trabalho (tóxicos sociais e doenças transmissíveis). Atendimento médico ambulatorial e nas urgências e emergências 
clínicas no local de trabalho. Acidentes do trabalho: Aspectos clínicos, preventivos, trabalhistas e previdenciários. 
Promoção de saúde nos ambientes de trabalho. 

Médico Endocrinologista 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Diabetes Mellitus: Diagnóstico Clínico, Diagnóstico Laboratorial, Tratamento Ambulatorial, Complicações Crônicas - 
Diagnóstico e Tratamento, Oculopaticas, Neuropatias, Nefropatias, Angiopatias, Hipoglicemias, Resistência Insulínica; 
Tireoide: Diagnóstico Diferencial dos Nódulos Tireoidianos, Câncer de Tireoide - Diagnóstico e Tratamento, 
Hipertireoidismo, Hipotireoidismo, Tireoidites Aguda, Subaguda e Crônica - Diagnóstico e Tratamento; 
Hiperprolactinemia - Diagnóstico e Tratamento, Tumores Hipofisários - Diagnóstico Clínico, Laboratorial e 
Radiológico, Diabetes Insipidus e SIADH, Testes Funcionais do Eixo Hipotálamo-Hipofisário; Adrenal: Síndrome de 
Cushing - Diagnóstico Diferencial e Tratamento, Insuficiência Adrenal - Diagnóstico e Tratamento, Defeitos de Síntese 
de Adrenal, Hiperaldosteronismo e Hipoaldosteronismo, Feocromocitoma; Puberdade; Puberdade Precoce - 
Diagnóstico e Tratamento, Retardam Puberal - Diagnóstico e Tratamento; Reprodução: Amenorreia - Diagnóstico 
Diferencial e Tratamento, Infertilidade Masculina e Feminina, Hirsutismo - Diagnóstico Diferencial e Tratamento, 
Síndrome de Ovários Policísticos, Menopausa e Reposição Hormonal, Tumores Ovarianos e Testiculares; Alterações 
Metabólicas: Diagnóstico Diferencial de Obesidade, Hiperlipemias - Diagnóstico e Tratamento, Tratamento Dietético 
de Obesidade e Hiperlipemias; Paratireoides: Hiperparatireoidismo - Diagnóstico e Tratamento, Hipoparatireoidismo 
- Diagnóstico e Tratamento, Diagnóstico Diferencial das Hipercalcemias, Osteoporose - Diagnóstico e Tratamento, 
Diagnóstico Diferencial dos Distúrbios de Calcificação. 
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Médico Endocrinologista Pediátrico 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Fisiologia - ação e organização do sistema endócrino. Crescimento, Hipotálamos e hipófise. Tireoide e paratireoide. 
Suprarrenal. Diferenciação sexual. Puberdade e distúrbios puberais. Anomalias no metabolismo de hidratos de 
carbono. Distúrbios nutricionais. Metabolismo de cálcio e fósforo. Doenças metabólicas. Genética em endocrinologia 
pediátrica. 

Médico ESF 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária, Emergências clínicas, 
Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia. Programa de Saúde da Família (PSF). Conhecimentos 
gerais sobre: prontuário do paciente; transferência de paciente; atestado médico (legislação); informações às famílias 
de paciente falecido; intercorrência na ausência do médico assistente; sigilo médico e segredo profissional; remoção 
de paciente; responsabilidade do médico. Indicadores de saúde pública; Normas e diretrizes do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde e do Programa de Saúde da Família; Programa de Saúde da Família, noções de medicina 
comunitária, verminoses, noções de trabalho em equipe, noções de administração e planejamento público, 
cronograma de atendimento, territorialização, visitas médicas domiciliares, tuberculose e dermatologia. 
Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação local de saúde; 
Distritos sanitários e enfoque estratégico. 

Médico Ginecologista 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Gestação humana: anatomia e embriologia do trato genital feminino, ovulação e espermatogênese, diagnóstico de 
gravidez; Fisiologia da gestação: endométrio, decídua: menstruação e gravidez, anexos fetais, endocrinologia do ciclo 
gestativo, desenvolvimento morfofuncional do feto, adaptações maternas à prenhes; Assistência pré-natal: pré-natal, 
estática fetal, pelve normal; Trabalho de parto - parto normal: fisiologia do trabalho de parto, mecanismo do parto, 
condução do trabalho de parto normal, assistência ao parto, anestesia e analgesia em obstetrícia, o recém-nado, 
puerpério normal; Distúrbios do trabalho de parto: discinesias, distocia devido à anormalidade na apresentação, 
posição e no desenvolvimento fetal, distocia devido à anormalidade do trajeto, toco traumatismo; Toco cirurgia: 
fórceps, parto pélvico, grande extração, versão interna e externa, operação cesariana. Anormalidade do puerpério: 
doenças do secundamento, infecção puerperal, mastite, papel da obstetra no aleitamento materno; Interrupção da 
gestação: aborto, gestação ectópica; Doenças da placenta e membranas: doenças da placenta, neoplasia trofoblástica 
gestacional, amniorrexe prematura; Doenças específicas da gestação: pré-eclâmpsia, hemorragias do terceiro 
trimestre, prematuridade, pós-datismo, gestação múltipla; Anormalidades fetais: genética, diagnóstico pré-natal, 
drogas na gestação, ultrassonografia; Avaliação da vitalidade fetal: cardiotocografia, perfil biofísico fetal, 
dopiervelocimetria; Doenças clínicas intercorrentes do ciclo grávido puerperal: cuidados intensivos e traumatismos, 
cardiopatias, pneumopatias, nefropatias, uropatias, doenças do aparelho digestivo, endocrinopatias, doenças do 
tecido conjuntivo, neuropatias, DST. Puberdade; anticoncepção; climatério normal e patológico; incontinência 
urinária; dismenorreia; lesões pré-malignas e malignas em ginecologia; violência sexual contra a mulher; colposcopia; 
doenças orgânicas, tumores e disfuncionais de mama, útero, ovário, trompas, vagina, vulva. 
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Médico Hematologista 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Anatomia e fisiologia do sistema hematológico. Semiologia. Hematopoiese; Fatores de crescimento hematopoiético; 
Hemoterapia; Imuno-hematologia; Hematologia neonatal; Anemias: diagnóstico, abordagem clínica e laboratorial; 
Anemias carenciais; Aplasia de medula óssea; Anemia sideroblástica; Porfirias; Anemias hemolíticas congênitas e 
adquiridas; Hemoglobinopatias; Desordens do sistema fagocítico; Leucemias agudas e crônicas na criança e no 
adolescente; Mielodisplasia e doença mielo proliferativa; Diagnóstico molecular das leucemias e linfomas; Princípios 
da quimioterapia, da radioterapia e imunoterapia; Linfomas e linfo adenopatias na criança e no adolescente; 
Desordens linfohistiocíticas; Doenças de acúmulo do sistema retículo-endotelial; Complicações infecciosas e não 
infecciosas nas crianças e adolescentes com desordens hematológicas; Parada cardiorrespiratória; Imunização nos 
pacientes imunocomprometidos; Indicações de sangue, hemocomponentes e hemoderivados; Efeitos adversos da 
transfusão de sangue, hemocomponentes e hemoderivados; Terapia transfusional das desordens congênitas e 
adquiridas da hemostasia;- Usos clínicos dos selantes de fibrina; Terapia transfusional nos transplantes de células 
precursoras hematopoiéticas; Transfusão de células mononucleares: Imunoterapia utilizando linfócitos derivados de 
doador halogênico; Terapia com imunoglobulina; Transfusão intrauterina e neonatal; Programas de transfusões 
autólogas; Doenças transmitidas por transfusão de sangue, hemocomponentes e hemoderivados;- Manuseio das 
reações transfusionais; Uso de substitutos do sangue na terapia transfusional; Transplantes autólogos e halogênicos 
de medula óssea; Hemostasia e trombose; Abordagem clínico-laboratorial do paciente com sangramento; Desordens 
hereditárias das plaquetas; Hemofilias, Doença de Von Willebrand e outras anormalidades hereditárias da 
coagulação; Desordens hereditárias da trombose e fibrinólise; Desordens adquiridas das plaquetas e da hemostasia. 

Médico Infectologista 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Epidemiologia das doenças infecciosas. Mecanismos de Transmissão. Reservatórios. Veículos e Vetores. Incidência, 
prevalência ou probabilidade pré-teste. Morbidade, mortalidade, letalidade, gravidade. Vigilância Epidemiológica. 
Fatores determinantes da endemia e epidemias. Medidas de controle. Mecanismos de agressão e defesa nas doenças 
infecciosas. Imunologia das doenças infecciosas. Solicitação e interpretação de exames complementares. 
Microbiologia clínica. Imunodiagnóstico. Métodos moleculares. Testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Cálculo 
de sensibilidade, especificidade, valor preditivo ou probabilidade pós-teste. Manifestações clínicas das doenças 
infecciosas. Diagnóstico diferencial. Síndrome febril. Febre de origem obscura. Tratamento das doenças infecciosas. 
Antibióticos e quimioterápicos anti-infecciosos. Classificação. Mecanismo de ação. Resistência. Efeitos colaterais. 
Princípios gerais de uso. Associações. Emprego em situações especiais. Uso profilático. Infecções causadas por vírus. 
Viroses respiratórias. Viroses exantemáticas. Raiva. Caxumba. Infecções pelos Herpesviridae. Dengue. Febre amarela. 
Retro viroses. Hepatites virais. Infecções causadas por bactérias. Estreptococcias. Estafilococcias. Febre tifoide. 
Leptospirose. Tuberculose. Infecções por microbactérias atípicas. Infecções por Chlamydia spp. Infecções por 
Mycoplasma spp. Rickettsioses e infecções por agentes relacionados às rickéttsias. Sepse. Síndrome da Resposta 
Inflamatória Sistêmica. Endocardites. Meningoencefalites e supurações intracranianas. Infecção urinária. Pneumonia, 
abscesso pulmonar e derrame pleural. Infecções causadas por fungos. Paracoccidioidomicose. Criptococose. 
Histoplasmose. Candidíase. Pneumocistose. Infecções causadas por protozoários. Malária. Doença de Chagas. 
Toxoplasmose. Leishmanioses. Enteroprotozooses. Babesiose. Infecções causadas por helmintos. Esquistossomose 
mansônica. Geohelmintíases. Teníases e cisticercose. Filarioses. Larva migrans cutânea e visceral. Toxiinfecções. 
Tétano. Botulismo. Difteria. Cólera. Toxiinfecções alimentares. Infecções sexualmente transmissíveis. Infecções 
transfusionais. Síndrome de imunodeficiência adquirida. Infecções no hospedeiro imunocomprometido. Síndrome de 
mononucleose infecciosa. Diarreias infecciosas. Infecções e trauma. Mordeduras de animais e acidentes causados por 
animais peçonhentos. Complicações infecciosas das queimaduras. Conduta anti-infecciosa em vítimas de abuso 
sexual. Complicações Infecciosas do Tratamento Médico. Urgências em Doenças Infecciosas. Profilaxia das doenças 
infecciosas. Isolamento. Quarentena. Imunizações. Quimioprofilaxia. Aconselhamento de viajantes. Normas de 
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biossegurança. Cuidados universais com materiais biológicos. Conduta nos acidentes perfurocortantes. Imunizações 
em médicos e profissionais de Saúde. 

Médico Neurologista 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Infecções do sistema nervoso central. Doenças Vasculares Cerebrais. Hipertensão intracraniana. Comas. Epilepsias. 
Doenças Desmilelinizantes. Doenças neuromusculares. Neuropatias periféricas. Demências. Doenças Congênitas. 
Algias e Cefaleias. Princípios gerais da Psicofarmacologia. Doenças Extrapiramidais. Doenças Metabólicas e tóxicas. 
Sono normal e seus distúrbios. Alcoolismo e crise de abstinências.  

Médico Neuropediatra 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Anamnese e exame neurológico do recém–nascido ao adolescente; Métodos diagnósticos do sistema nervoso central 
e periférico da criança; Infecções do sistema nervoso congênitas e adquiridas; Epilepsias da infância e do adolescente; 
Distúrbios paroxísticos de natureza não epiléptica; Distúrbios do desenvolvimento do sistema nervoso; 
Cromossomopatias; Encefalopatias não progressivas e progressivas; Doenças Neuro cutâneas; Tumores do sistema 
nervoso central e periférico; Hipertensão intracraniana; Hidrocefalias; Cranioestenoses; Distúrbios do sono; 
Síndromes neurocomportamentais; Autismo; Dificuldades e distúrbios do aprendizado escolar; Cefaleias agudas e 
crônicas; Doenças neuromusculares; Doenças neurológicas heredodegenerativas; Ataxias agudas e crônicas; Afecções 
dos gânglios da base; Distúrbios do movimento; Erros inatos do metabolismo; Doenças autoimunes do sistema 
nervoso central e periférico; Comas; Traumatismos cranioencefálicos e raquimedulares; Acidentes vasculares 
cerebrais na infância; Comprometimento neurológico em doenças sistêmicas; Transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade; Morte encefálica. 

Médico Ortopedista 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Anatomia do sistema musculoesquelético e articular. Exame físico e semiologia ortopédica. Fraturas, luxações e 
lesões ligamentares do esqueleto axial: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do 
membro superior no adulto e na criança: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do 
membro Inferior no adulto e na criança: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Afecções 
Infecciosas do aparelho osteomioarticular. Patologias congênitas do esqueleto axial, membros superiores e membros 
inferiores, na criança e no adulto. Vias de acesso em cirurgia traumato-ortopédica. Lesões tumorais e pseudo tumorais 
na criança e no adulto, que afetam o aparelho osteomioarticular. Desordens adquiridas acometendo a cartilagem de 
crescimento. Embriologia, fisiologia do aparelho osteomioarticular. Propedêutica e tratamento das deformidades 
angulares e rotacionais, que acometem o esqueleto axial e apendicular. Radiologia convencional e avançada: TC, RM, 
US. Navegação. Propedêutica e tratamento das afecções degenerativas que acometem o esqueleto axial e 
apendicular. Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho-DORT (ex- L.E.R.). Afecções da Coluna Vertebral-
Cervicobraquialgias, Dorsalgias, Lombalgias e Lombociatalgias Agudas e Crônicas. Urgências em Traumato-Ortopedia 
e Emergências Traumato-Ortopédicas. Doenças Osteometabólicas. 
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Médico Otorrinolaringologista 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Anatomia, fisiologia e semiologia da boca e faringe. Anatomia, fisiologia e semiologia da laringe. Anatomia, fisiologia 
e semiologia dos seios paranasais e nariz. Anatomia, fisiologia e semiologia do aparelho auditivo. Más formações 
congênitas da boca, laringe, pavilhão e meato acústico externo, orelha e narina. Anomalias cervicais e de cabeça de 
interesse cirúrgico. Doenças da laringe. Câncer da laringe. Doenças agudas e crônicas do ouvido externo, médio e 
interno. Doenças agudas e crônicas do nariz e seios paranasais e mastoide. Doenças agudas e crônicas da boca e 
faringe. Caxumba. Problema de amigdalectomia e/ou adenoidectomia. Corpo estranho em otorrinolaringologia. 
Deficiências auditivas. Emergências em otorrinolaringologia. 

Médico Pediatra 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

A consulta pediátrica. Avaliação do recém-nascido normal. Avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil e 
seus distúrbios. Nutrição e distúrbios nutritivos. Vacinação. Calendário vacinal da Secretaria de Estado da Saúde do 
Estado de Santa Catarina. Parasitoses. Diarreias agudas e crônicas. Desidratação e terapia hidroeletrolítica. Anemias. 
Afecções agudas do aparelho respiratório. Afecções agudas do aparelho gênito urinário. Infecções do sistema nervoso 
central. Doenças exantemáticas. Afecções agudas dos olhos, ouvidos, boca, nariz e garganta. Afecções do aparelho 
digestivo. Deformidades ortopédicas congênitas. Abdome agudo - inflamatório, hemorrágico, obstrutivo e 
perfurativo. Complicações agudas do diabetes mellitus. Distúrbios hemorrágicos. Doenças infecto contagiosas. 
DST/AIDS. Doença ulcerosa péptica, gastrite e Helycobacter Pylori. Convulsões. Choque anafilático. Choque. 
Intoxicações exógenas. Septicemia. Meningite. Febre reumática. Doença do refluxo gastresofagiano. Reanimação 
cardiorrespiratória. Emergências hipertensivas. Hipertensão intracraniana. Acidentes, traumas e semiafogamento. 
Atendimento inicial à criança politraumatizada. Diagnóstico precoce do câncer e síndromes para neoplásicas. 
Afecções da pele. 

Médico Pneumologista 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Tosse Crônica; Tuberculose. Tromboembolismo Pulmonar; Influenza; 
Prevenção. Pneumologia Pediátrica: Fibrose cística. Pneumonias. Broncoespasmos. Imunodeficiências. Alergias. 
Supurações Pulmonares: Bronquiectasias. Abcesso Pulmonar primário e secundário. Sarcoidose; Pneumoconioses; 
Provas de Função Pulmonar / Gasometria: Interpretação de resultados. Derrames Pleurais. 

Médico Pneumologista Infantil 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  
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Doenças pulmonares da infância. Derrames Pleurais. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Tosse Crônica; 
Tuberculose. Tromboembolismo Pulmonar; Influenza; Prevenção. Pneumologia Pediátrica: Fibrose cística. 
Pneumonias. Broncos espasmos. Imunodeficiências. Alergias. Supurações Pulmonares: Bronquiectasias. Abcesso 
Pulmonar primário e secundário. Sarcoidose; Pneumoconioses; Provas de Função Pulmonar / Gasometria. Exames 
complementares invasivos e não invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária; Emergências clínicas; Ética e 
legislação profissional; Psicologia médica; Farmacologia. 

Médico Proctologista  
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Bases da cirurgia anorretal. Anatomia. Esfíncteres anorretais e músculo elevador do ânus. Vascularização e inervação. 
Embriologia. Fisiologia anorretal. Bases da cirurgia do intestino grosso. Anatomia, embriologia e fisiologia. Anatomia 
da parede anterolateral do abdome. Incisões abdominais. Técnica geral das laparotomias. Cirurgia vídeo-
laparoscópica colorretal. Diagnóstico das doenças do ânus, reto e cólon. Exame do abdome e proctológico, 
Colonoscopia, Exame radiológico simples e contrastado. Tomografia computadorizada, ressonância magnética e 
ultrassonografia endo-retal. Doença hemorroidária. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico 
diferencial. Conduta terapêutica. Criptite e papilite. Abscesso anorretal. Etiopatogenia e classificação dos abscessos. 
Quadro clínico e diagnóstico. Conduta terapêutica. Fissura anal. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. 
Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Fístula anal. Etiopatogenia. Classificação. Quadro clínico. Diagnóstico 
diferencial. Conduta terapêutica. Hidro adenite supurativa. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial. 
Conduta terapêutica. Doença pilonidal sacrococcígea. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico 
diferencial. Conduta terapêutica. Prurido anal. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Conduta terapêutica. 
Doenças sexualmente transmissíveis em Colpo citologia. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Prolapso e 
procidência do reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. 
Malformações congênitas do cólon e da região anorretal. Classificação. Considerações embriológicas. Anomalias 
associadas. Diagnóstico. Conduta terapêutica. incontinência anal. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. 
Conduta terapêutica. Abdômen agudo em Coloproctologia - Aspectos gerais do diagnóstico e tratamento. Obstrução 
intestinal. Etiopatogenia e fisiopatologia. Conduta terapêutica. Traumatismo abdominal. Traumatismo do cólon e 
reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Tumores benignos do 
cólon, reto e ânus. Princípios fundamentais de oncologia. Bases da cirurgia oncológica. Fundamentos, indicações e 
contraindicações da quimioterapia, radioterapia e imunoterapia no câncer do cólon reto e ânus. Câncer do cólon, 
reto e ânus. Megacólon. Megacólon chagásico. Etiopatogenia e fisiologia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico 
diferencial. Complicações. Conduta terapêutica. Enterocolopatias parasitárias. Helmintíases, Protozooses. 
Epidemiologia, quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Doenças inflamatórias 
inespecíficas do cólon e do reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Complicações. 
Conduta terapêutica. Doenças inflamatórias específicas do cólon e do reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e 
diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta terapêutica. Doença isquêmica do cólon e reto. Fisiopatologia. 
Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Doença diverticular do cólon. 
Etiopatogenia. Fisiopatologia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta terapêutica. Ectasias 
vasculares do cólon. Hemorragia digestiva baixa. Derivações intestinais. Indicações. Técnicas. Complicações. 
Alterações do hábito intestinal. Síndrome do intestino irritável. Aspectos clínicos e terapêuticos. Dietas em colopatias. 

Médico Psiquiatra 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Fundamentos Psicanalíticos: Teoria e Psicopatologia. Delirium, Demência, Transtorno Amnésico. Transtornos 
Relacionados a Substâncias. Esquizofrenia. Outros Transtornos Psicóticos. Transtornos de Humor. Transtornos de 
Ansiedade. Transtornos Alimentares. Transtorno de Déficit de Atenção. 

Psicopatologia. Delirium, demência, transtornos amnésicos e outros transtornos cognitivos; Transtornos relacionados 
ao uso de substâncias psicoativas; Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos; Transtornos do humor; Transtornos 
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de ansiedade; Transtornos somatoformes; Transtornos alimentares; Transtornos do sono; Transtornos de adaptação 
e transtorno de estresse pós-traumático; Transtornos dissociativos; Transtornos da identidade e da preferência 
sexual; Transtornos da personalidade; Transtornos factícios, simulação, não adesão ao tratamento; Transtornos 
emocionais e comportamentais com início usualmente ocorrendo durante a infância ou adolescência; Inter consulta 
psiquiátrica; Emergências psiquiátricas; Psicoterapias; Psicofarmacologia e Psicofarmacoterapia; 
Eletroconvulsoterapia e outras terapias biológicas; Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos; Psiquiatria social e 
preventiva.  

Médico Reumatologista 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Exame clínico do paciente reumático. Mecanismos etiopatogênicos da dor da inflamação e da autoimunidade. 
Doenças difusas do tecido conjuntivo: espondiloartropatias - vasculites. Doenças reumáticas de partes moles: 
bromialgia. Enfermidades da coluna vertebral. Osteoartrose, artrites micro cristalinas. Doenças Osteometabólicas. 
Artrites infecciosas: neoplasias articulares. Doenças sistemáticas com manifestações articulares. Enfermidades 
reumáticas da criança e do adolescente. 

Médico Urologista 
Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de 
Saúde: Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede 
de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e 
prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Saúde da criança, do 
escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, 
diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde.  

Anatomia cirúrgica e imaginologia do trato urinário e genital. Traumatismo urogenital. Tumores renais. Tumores de 
próstata. Tumores de bexiga. Tumores da suprarrenal. Tumores do Uroepitálio alto. Tumores de testículo. Tumores 
de pênis. Litíase Urinária. Infecções Urinárias. Tuberculose urogenital. Transplante renal. Uropediatria. Infertilidade 
Masculina. Disfunção Erétil. Urologia Feminina. Uroneurologia. Endourologia e Cirurgia Vídeo laparoscópica. Doenças 
Sexualmente Transmissíveis. 

Médico Veterinário  
Epidemiologia Geral: cadeia epidemiológica, formas de ocorrência de doenças em populações, profilaxia geral e 
prevenção. Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública: controle sanitário, projetos de saúde animal e saúde 
pública. Educação Sanitária. Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal: legislação e fiscalização sanitária, 
manipulação e armazenamento de produtos de origem animal. Clínica Médica e Cirurgia Veterinária: noções básicas 
com vistas de instituir diagnóstico, prognóstico e tratamento individual. Zootecnia: técnicas de criação, manejo, 
alimentação e produção animal. 

Monitor Social de Artes 
Pedagogia da Infância, as diferentes dimensões humanas, direitos da infância. Lei 8069 de 13 de julho de 1990 que 
institui o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Desenvolvimento infantil e na adolescência. Planejamento na prática educativa. Arte e educação. Perspectivas 
educacionais através do lúdico. Artesanato, materiais e técnicas. Reciclagem. 

Monitor Social Desportivo 
Pedagogia da Infância, as diferentes dimensões humanas, direitos da infância. Lei 8069 de 13 de julho de 1990 que 
institui o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Organização do tempo e espaço físico na escola. Perspectivas educacionais através do lúdico. O corpo como 
instrumento de aprendizagem. Organização de eventos esportivos. Regras de futebol de campo, futebol de salão, 
handebol, basquete, voleibol. 
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Monitor Social Pedagogo 
Pedagogia da Infância, as diferentes dimensões humanas, direitos da infância. Lei 8069 de 13 de julho de 1990 que 
institui o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Família: a) Conceitos b) Família na contemporaneidade c) Relações e conflitos familiares d) Convivência familiar e 
comunitária. O desenvolvimento da criança e do adolescente. Adolescência e Juventude. Questionamentos sobre a 
importância dos cuidados na Primeira Infância/Desenvolvimento Infantil. Organização do trabalho pedagógico na 
escola. Dificuldades de aprendizagem. Fracasso escolar. População em situação de rua. Trabalhos em grupo e a 
organização do trabalho socioeducativo. Violência: a) formas de violência: negligência, física, psicológica, sexual 
(abuso e exploração). Educação Social: a) fundamentos b) conceito c) Pedagogia Social d) Educação Social. 

Museólogo 

História dos museus: origem e tipologia de museus. Museologia e patrimônio. Gestão museológica. Documentação 
museológica: inventário e catalogação de acervos; classificação de arquivos. Conservação preventiva: segurança em 
museus, gerenciamento e monitoramento ambiental, higienização, acondicionamento, instalação e funcionamento 
de reservas técnicas. Restauração de acervos: procedimentos básicos. Exposições museológicas: técnicas expo 
gráficas; planejamento, montagem e manutenção de exposições de longa duração, temporárias e itinerantes. 
Educação em museus: ação educativo-cultural- planejamento e desenvolvimento de ações para recepção do público 
visitante em exposições museológicas; planejamento e produção de recursos pedagógicos. Acessibilidade e ações 
educativo-culturais inclusivas. Avaliação museológica: avaliação dos processos de trabalhos; estudos de recepção de 
público. 

Nutricionista 
Política Nacional da Atenção Básica, Política Nacional de Promoção da Saúde. Saúde Pública. Administração de 
serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e procedimentos desde compras, 
recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e segurança na produção de alimentos, aspectos físicos, 
métodos de conservação, técnica de higienização da área física, equipamentos e utensílios. Técnica Dietética: 
conceito, classificação e composição química. Características organolipticas, seleção, conservação, Pré-preparo, 
preparo e distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o controle higiênico-
sanitário. Sistema de análise de perigos em pontos críticos de controle - APPCC. Vigilância e Legislação Sanitária. 
Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais, Leis da 
alimentação. Nutrientes: definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, 
fontes alimentares e interação. Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária. 
Gestação e lactação, nutrição do lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância. Organização, 
planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de 
epidemiologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição proteico-calórica, anemias e carências nutricionais. 
Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas integrados de saúde pública. Avaliação nutricional. 
Epidemiologia da desnutrição proteico-calórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas etárias. 
Dietoterapia: princípios básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e atividades do nutricionista. 

Procurador Municipal  
DIREITO CONSTITUICIONAL: Constituição: Conceito. Classificação das Constituições. Evolução Constitucional do Brasil. 
Interpretação e caracterização das normas constitucionais. Poder Constituinte Originário e Poder Constituinte 
Derivado: Características. Emenda à Constituição. Hierarquia das Normas Jurídicas. Princípio da Supremacia da 
Constituição. Revisão Constitucional. Controle de Constitucionalidade das Leis. Normas Constitucionais: Eficácia. 
Aplicabilidade. Interpretação. Integração. Direitos e garantias fundamentais: Direitos e deveres individuais e 
coletivos. Direitos sociais. Princípios do Estado de Direito: legalidade, igualdade, controle judiciário. Garantias 
constitucionais: Conceito. Classificação. Mandado de Segurança. Direito de petição. Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos. Direitos Políticos. Federação: Soberania e autonomia do Estado Federal. Repartição de competências. 
Intervenção Federal nos Estados e nos Municípios. Divisão de poderes. A unidade do Poder Estatal. Princípios e 
normas da Administração Pública. União. Competência. Estado-Membro; poder constituinte estadual: autonomia e 
limitações.  

DIREITO CIVIL: Teoria geral do Direito Civil; Eficácia da lei no tempo; Eficácia da lei no espaço; Direito subjetivo. Direito 
potestativo. Das pessoas naturais; Das pessoas jurídicas; Do domicílio; Dos bens; Personalidade e capacidade; Dos 
fatos Jurídicos: do ato Jurídico; do negócio Jurídico; modalidades do ato e negócio Jurídico; do erro; do dolo; da 
coação; da lesão; Da simulação; da fraude contra credores. Da prescrição; Da decadência; Prescrição e Fazenda 
Pública. Da prova. Obrigações: Fontes das obrigações; Elementos da obrigação; Efeitos da obrigação; Modalidades 
das Obrigações e suas classificações: obrigação de dar, fazer e não fazer; Transmissão, Adimplemento, 
Inadimplemento das obrigações. Dos contratos. Extinção dos contratos. Espécies de Contrato. Dos Atos Unilaterais. 
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Dos Títulos de Crédito. Da Responsabilidade Civil. Responsabilidade contratual e extracontratual. Responsabilidade 
civil do Estado. Das Preferências e Privilégios Creditórios. Do Empresário. Da Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada. Da Sociedade. Do Estabelecimento. Dos Institutos Complementares. Da posse. Dos Direitos Reais. Da 
Propriedade. Da Superfície. Das Servidões. Do Usufruto. Do Uso. Da Habitação. Do Penhor, da Hipoteca e da Anticrese. 
Do Direito Pessoal. Do Direito Patrimonial. Da Sucessão em Geral. Da Sucessão Legítima. Da Sucessão Testamentária. 
Do Inventário e da Partilha. Código de Defesa do Consumidor. Relações de consumo. Consumidor por equiparação. 
Direitos básicos do consumidor. Fato e vício do produto ou do serviço. Riscos de desenvolvimento. Proteção 
contratual do consumidor. Estatuto da Cidade. 

DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública: Características; Modo de atuação; Regime Jurídico; Poderes e 
deveres do Administrador Público; Princípios básicos (legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade). 
Personalidade jurídica do Estado: Órgão e agentes públicos; Competência. Poderes Administrativos: Poder vinculado; 
Poder discricionário; Poder hierárquico; Poder disciplinar; Poder regulamentar de polícia. Atos Administrativos: 
Conceito e requisitos; Atributos; Classificação; Espécies; Anulação e revogação. Organização Administrativa: 
Administração direta e indireta; Pessoas administrativas: pessoas políticas, autarquias, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, fundações e outras entidades privadas delegatárias. Subsidiárias. Participação estatal minoritária 
em sociedade privada. Centralização e descentralização. Terceiro Setor. Delegação social. Organizações Sociais e 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Entidades de utilidade pública. Serviços sociais autônomos e 
“outras entidades públicas”. Contratos de Gestão e Termos de Parceria. Arbitragem, mediação, dispute board e 
métodos alternativos de solução de conflitos. Lei anticorrupção e acordos de leniência. Contratos da Administração, 
contratos administrativos e convênios. Contratos administrativos: noções gerais, elementos, características, cláusulas 
exorbitantes, formalização, alteração, execução e inexecução. Equilíbrio Econômico-Financeiro. Revisão, Reajuste e 
Repactuação. Prorrogação. Desfazimento e consequências. Licitações. Função Regulatória. Licitações Sustentáveis. 
Princípios. Competência legislativa. Dispensa e inexigibilidade. Registro de Preços. Modalidades. Concorrência, 
tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão presencial e pregão eletrônico. Registro de preços. Habilitação. 
Julgamento. Recursos. Adjudicação e homologação. Anulação e Revogação. Regime Diferenciado de Contratação. 
Servidor Público: Regime Jurídico Único; Deveres; Proibições; Acumulação; Responsabilidade e penalidades; O 
processo disciplinar. Bens públicos. Noções gerais. Espécies. Afetação e desafetação. Domínio terrestre. Terras 
devolutas. Terrenos de marinha. Domínio hídrico. Regime das águas. Domínio aéreo. Rodovias. Bens reservados e 
faixa de domínio. Compartilhamento de infraestrutura. Livre acesso e interconexão obrigatória. Concessões 
urbanísticas. Regime dos bens públicos móveis e imóveis. Gestão patrimonial. Venda, permuta, doação, aforamento, 
locação, concessão de direito real de uso, concessão de uso, cessão, permissão e autorização de uso, incorporação 
ao capital de sociedade, dação em pagamento, usucapião, investidura e concurso voluntário. Desapropriação. Noções 
gerais. Tipos constitucionais. Fundamentos. Objeto. Beneficiários. Desapropriação indireta, parcial e por zona. Direito 
de extensão. Procedimento administrativo. Efeitos. Indenização e seu pagamento. Retrocesso. Legislação Federal: Lei 
nº 8.666/1993, Lei nº 8.412/1992. Legislação do Município: Lei Orgânica. Estatuto do Servidor Público. 

DIREITO DO TRABALHO: Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto-Lei Federal nº 5.452, de 01 de maio de 1943. 
Relação de trabalho e relação de emprego. A figura jurídica do empregado e do empregador. Jornada de Trabalho: 
jornada legal e convencional; limitação da jornada. Formas de prorrogação. Trabalho extraordinário. Trabalho 
noturno. Repouso semanal remunerado. Jornadas especiais de trabalho: turnos ininterruptos de revezamento. Banco 
de horas. Férias: férias individuais e coletivas; Período aquisitivo e concessivo; Remuneração; Abono; Efeitos na 
rescisão contratual. Contrato de Trabalho: Natureza jurídica; Elementos essenciais; Duração; Alteração; Suspensão e 
Interrupção; Término do Contrato. 

DIREITO TRIBUTÁRIO: Conceito. Conteúdo. Natureza. Autonomia. Fontes. Relação com o Direito Financeiro. Sistema 
Constitucional Tributário: Poder de tributar. Competência tributária. Capacidade tributária. Legislação tributária: 
vigência no tempo e no espaço. Aplicação. Hermenêutica tributária. Interpretação e integração de legislação 
tributária no Código Tributário Nacional. Norma Tributária: Incidência. Vigência. Aplicação. Interpretação. Tributos: 
Conceito. Natureza Jurídica. Classificação. Espécies. Princípios constitucionais do Direito Tributário: legalidade, 
Isonomia. Irretroatividade. Anualidade e anterioridade. Proibição de uso de tributo com efeito de confisco.  

DIREITO PROCESSUAL: Jurisdição: Conceito. Características. Poderes. Princípios. Espécies. Competência: Espécies. 
Modificações. Prevenção. Incompetência. Conflito de competência. Ação: Conceito. Natureza Jurídica. Condições. 
Classificação. Elementos. Cumulação de ações. Processos: Conceito. Espécies. Procedimento. Princípios. 
Pressupostos. Formação do Processo. Prazos: Conceito. Classificação. Princípios. Comunicação. Preclusão. 
Decadência. Sujeitos da Relação Processual: Das partes e dos procuradores. Do Juiz. Do Ministério Público. Dos Órgãos 
Auxiliares da Justiça. Sujeitos. Capacidade. Representação. Substituto processual. Litisconsórcio e suas espécies: 
Assistência. Intervenção de terceiros. Oposição. Nomeação à autoria. Denunciação da lide. Chamamento ao processo. 
Dos Atos processuais: Forma, tempo e lugar. Teorias das Nulidades. Preclusão. Decadência. Do Procedimento 
Ordinário: Peculiaridades. Do Procedimento Sumário: Peculiaridades. Do Procedimento Sumaríssimo: Peculiaridades. 
Da Petição inicial: Conceito. Requisitos. Pedido. Juízo de Admissibilidade. Aditamento. Indeferimento. Do Pedido: 
Espécies. Modificação. Cumulação. Da Resposta do Réu: Contestação. Exceções. Reconvenção. Da Revelia: Conceito. 
Caracterização. Efeitos. Das providências preliminares e julgamento conforme o estado do processo. Da Antecipação 
da Tutela. Da Prova: Conceito. Modalidades. Princípios Gerais. Espécies. Objeto. Ônus. Valoração. Da Audiência de 
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Instrução e Julgamento. Da Sentença. Da coisa Julgada. Dos Recursos: Conceito. Princípios. Fundamentos. 
Classificação. Pressupostos de Admissibilidade. Efeitos. Juízo de mérito. Apelação. Agravo de Instrumento. Agravo 
Retido. Recurso Extraordinário. Recurso Especial. Recurso Ordinário. Embargos de Declaração. Embargos 
Infringentes. Embargos de Divergência. Da Ação Rescisória. Das Nulidades. Do Processo de Execução: Pressupostos. 
Princípios. Espécies. Penhora. Avaliação. Arrematação. Incidentes. Da defesa dos Executados. Dos Embargos do 
Devedor: Natureza Jurídica. Procedimento. Dos Embargos de Terceiro: Natureza Jurídica. Legitimidade. 
Procedimento. Da Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80): características. Processamento. Da Ação Monitória. Do Processo 
Cautelar: Disposições Gerais. Poder Geral de Cautela. Requisitos para o deferimento da medida cautelar. Dos 
Procedimentos cautelares Específicos: Arresto. Sequestro. Busca e apreensão. Exibição. Produção antecipada de 
provas. Arrolamento de bens. Justificação. Protestos. Da ação de consignação em pagamento. Das ações possessórias. 
Da ação de Usucapião. Do Mandado de Segurança. Da Ação popular. 

DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS: Interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Proteção ao patrimônio 
público e social. Políticas públicas. Ação Civil Pública: conceito, objeto, legitimação, interesse de agir. Litisconsórcio e 
assistência. competência. Transação. Sentença. Recursos. Coisa julgada. Execução. Fundo para reparação dos bens 
lesados. Inquérito civil. Termo de ajustamento de conduta. Ação popular: conceito, objeto, legitimação, interesse de 
agir. Ação popular destinada à anulação de ato lesivo ao interesse público e à tutela de interesses difusos. 
Competência. Sentença. Coisa julgada. Recursos. Posição processual das pessoas de direito público. Criança e 
Adolescente. Princípios. Direitos fundamentais. Política de atendimento. Medidas de proteção. Proteção da criança e 
do adolescente em juízo: individual e coletiva. Conselho tutelar. Estatuto do Idoso. Princípios. Direitos fundamentais. 
Outros interesses difusos e coletivos: patrimônio histórico, artístico, turístico, urbanístico. A tutela dos interesses 
metaindividuais pelo município. Legitimação e interesse. LOAS / PNAS / NOB-SUAS – (Lei Orgânica da Assistência 
Social - Lei nº 8.742/93; Política Nacional de Assistência Social – PNAS. 

DIREITO AMBIENTAL: Princípios do Direito Ambiental. Tutela constitucional do meio ambiente (Constituição Federal 
e Estadual). Competência constitucional, administrativa, legislativa e jurisdicional em matéria ambiental. 
Licenciamento e fiscalização ambiental. Ação civil pública, ação penal pública, mandado de segurança individual e 
coletivo, ação popular, mandado de injunção ambiental. Função social da propriedade. Princípios de direito 
ambiental: Prevenção, precaução, poluidor-pagador e usuário-pagador, cooperação, informação, participação, 
equidade intergeracional; Princípios da tutela do patrimônio cultural; Cooperação, solidariedade, participação e 
informação, preservação do site e proteção do entorno, uso compatível com a natureza do bem, pró-monumento, 
valorização sustentável. Política Nacional de Meio Ambiente. Legislação federal: Art. 225 da Constituição da República 
Federativa do Brasil. Lei n. 12.587/2012: Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Decreto n. 
7.746/2012.: Regulamenta o art. 3º da Lei no 8.666/93, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal, 
e institui a Comissão Lei n. 12.305/2010: Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei n. 12.349/2010. Decreto 
n. 7.404/2010. Lei n. 11.445/2007: Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Decreto n. 6.040/2007. 
Lei n. 10.257/2001: Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política 
urbana. Lei n. 9.795/1999. Lei n. 9.605/1998: Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente. Lei n. 9.433/1997: Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. Decreto n. 
99.274/90: Regulamenta a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e a Política Nacional do 
Meio Ambiente. Anvisa. Conselho Nacional de Meio Ambiente – Conama. Resolução n. 275/2001. Resolução CONAMA 
nº 237/97. Avaliação Ambiental Integrada. Legislação Estadual: Lei n. 15.112/2010: Dispõe sobre a proibição de 
despejo de resíduos sólidos reaproveitáveis e recicláveis em lixões e aterros sanitários. Lei n. 15.119/2010: Dispõe 
sobre a coleta dos resíduos sólidos inorgânicos nas áreas rurais. Decreto n. 3272/2010: Fixa os critérios sobre os quais 
devem ser elaborados os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, referentes a resíduos sólidos urbanos 
municipais. Lei n. 14.675/2009: Institui o Código Estadual do Meio Ambiente. Lei n. 13.557/2005: Dispõe sobre a 
Política Estadual de Resíduos Sólidos e adota outras providências. Lei n. 11.347/2000: Dispõe sobre a coleta, o 
recolhimento e o destino final de resíduos sólidos potencialmente perigosos que menciona. 

Psicólogo 
Histórico da Psicologia; Métodos da Psicologia; O Arco reflexo; A Inteligência; A Motivação e a Aprendizagem; O 
processo de aprendizagem segundo Piaget; A Personalidade; A sensação e a percepção; A Psicanálise; O Gestalt - 
Terapia; O Behaviorismo; Os testes psicológicos; Etiologia das Deficiências Mentais; Desordens da Personalidade; 
Deficiências Mentais; Conhecimentos em Psicomotricidade; Psicoterapia de grupo; Desenvolvimento infantil; 
Psicoterapia Breve; Orientação Familiar; sistema de RH: conceitos e objetivos desenvolvimento organizacional; 
recrutamento de RH: conceito e execução; etapas do processo de recrutamento, fontes de recrutamento, previsão 
de recursos humanos; seleção de pessoal: conceito, técnicas de seleção, entrevista de seleção, objetivos e tipos de 
entrevista; testes de seleção: conceito e espécies; treinamento de pessoal: conceito, importância e objetivos, 
levantamento das necessidades de treinamento, planejamento, organização, execução e avaliação do treinamento; 
Avaliação de desempenho: conceito e objetivos métodos de avaliação de desempenho, entrevistas nas avaliações de 
desempenho; psicologia do desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e emocional; avaliações psicológicas: 
fundamentos das medidas psicológicas; qualidade de vida no trabalho; saúde coletiva: políticas de saúde mental; 
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saúde mental e trabalho; gestão de pessoas, organização, inteligência emocional, gestão de marketing pessoal e 
conceito metacompetência. 

Técnico em Museu 
Museologia: princípios teóricos, práticos e metodológicos. Pensamento Contemporâneo em Museologia. História da 
Artes Brasileira. Arte, cultura e folclores de Santa Catarina. Estética e Teoria da Arte Moderna e Contemporânea. 
Políticas culturais no Brasil. Papel social dos museus na contemporaneidade. Educação em museus. Museu e turismo. 
Arte e Percepção Visual. Cultura e patrimônio cultural. Educação patrimonial. Preservação da memória. Comunicação 
museológica, exposições, exibições e mostras. Curadorias. Público de museus: perspectivas de acesso, recepção e 
avaliação. Museologia e museus: documentos referenciais. Planejamento museológico. Pesquisa em museus. 
Funcionamento e Criação de museus. Instalações, espaços e iluminação de museus. Gestão do acervo e do Museu. 
Arquivos, arquivamento e inventário de acervos museológicos. Documentação de acervos museológicos. 
Preservação, conservação, restauração, manuseio, guarda e higienização do acervo. Segurança e conservação em 
museus. Aquisições. Acessibilidade em Museus. 

Terapeuta Ocupacional 
Terapia Ocupacional: conceito, recursos e objetivos. Reabilitação: conceito, objetivos técnicos e sociais. Trabalho 
Interdisciplinar em Saúde. Bases anatômicas, fisiológicas e cinesiológicas aplicadas a Terapia Ocupacional. Ergoterapia 
e a assistência asilar. Conceitos básicos da terapia ocupacional e socioterápica. Conceitos e ideias básicas dos modelos 
de terapia ocupacional que se fundamentam nas linhas psicológicas, terapia ocupacional psicodinâmica e junguiana. 
Conceitos e ideias que fundamentam a terapia ocupacional das críticas ao sistema segregativo e asilar, isto é, das 
práticas de transformação institucional. A ideia do trabalho como recurso de terapia ocupacional. Os modelos de 
terapia ocupacional referentes ao atendimento às pessoas portadoras de deficiência física e/ou sensorial (modelo 
neurológico e cinesiológico), bem como as abordagens corporais e globalizantes (Gerda Alexander Noshe Faldenkrais, 
Pheto Sandor). Terapia Ocupacional aplicada à neurologia, traumato-ortopedia, reumatologia, geriatria, gerontologia, 
saúde mental, materno-infantil. Terapia Ocupacional na Atenção Básica. Fundamentos de psicopatologia e 
psicofarmacologia. Órteses e adaptações: prescrição e aplicação. Reabilitação psicossocial. Adequação postural para 
usuários de cadeira de rodas. A atuação do terapeuta ocupacional no atendimento ao bebê de alto risco e a crianças 
que apresentam retardo no desenvolvimento neuropsicomotor. 
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ANEXO 3 ATRIBUIÇÕES 
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 CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 

Auxiliar de Administração 
Executar serviços de digitação em geral; atender usuários de Biblioteca; transcrever atos oficiais; preencher 
formulários, fichas, cartões e outros; codificar dados e documentos; preparar índices e fichários, mantendo-os 
atualizados; providenciar material de expediente; confeccionar relatório de serviços diversos; selecionar e arquivar 
documentos; executar os serviços de reprografia e multiplicação de documentos; receber e registrar materiais 
destinados a exames de laboratório; efetuar a entrega de resultados de exames e manter organizado seu arquivo de 
cópias; atender e transferir ligações telefônicas; selecionar, organizar e manter atualizados, arquivos, cadastros e 
fichas funcionais; prestar auxílio à toda atividade técnica, desenvolvida na sua área de atuação; organizar e controlar 
os serviços de recepção, encaminhamento de documentação e correspondência em geral; controlar e arquivar 
publicações oficiais; orientar e elaborar a classificação, codificação, catalogação e tramitação de papéis e documentos 
sob sua responsabilidade; proceder controle de provimento e vacância de cargos; estudar e propor à base da vivência 
adquirida no desempenho das atribuições, medidas destinadas a simplificar o trabalho e a redução do custo das 
operações; executar serviços de expedição de documentos como: identificação, serviço militar, carteira de trabalho, 
INCRA, IPESC, INSS; expedir relatórios das atividades desenvolvidas no setor; receber e transmitir ao superior, 
mensagens recebidas; organizar e manter atualizados, arquivos, cadastros e fichas funcionais; auxiliar na elaboração 
da proposta orçamentária; realizar registros contábeis de pequena complexidade; preparar documentos financeiros 
e de desembolso; auxiliar na elaboração de prestação de contas; efetuar registros referentes ao controle da receita, 
despesa e do patrimônio do órgão; operar aparelhos de processamento de dados; redigir instruções, ordens de 
serviço, minutas de cartas , ofícios, memorandos e atos administrativos sobre assuntos do órgão; minutar contratos 
em geral; auxiliar na aquisição e suprimento de material permanente e de consumo, divulgação de editais e outras 
atividades correlatas; fazer anotações nas fichas, nos livros e nos exemplares de ocorrências em geral; colaborar na 
redação de relatórios anuais e parciais atendendo exigências do órgão; expedir atestados, lavrar termos de posse, 
apostilas, certidões e termos de ocorrência em geral; simplificar o trabalho e a redução do custo das operações; 
realizar registros em geral; secretariar autoridades de hierarquia superior, digitando e redigindo expedientes 
relacionados as suas atividades; preparar documentos necessários para o funcionamento do órgão; sugerir métodos 
e processos de trabalho para simplificação, recebimento, classificação, registro, guarda, codificação, tramitação e 
conservação de documentos, processos e papéis; preparar documentos financeiros e de desembolso; elaborar Termo 
de conferência de caixa e demonstração de saldo; efetuar registros de movimentação bancária e orçamentária; 
elaborar guias de recolhimento e ordens de pagamento; relacionar notas de empenho, sub empenho e de anulação 
emitidas no mês; classificar a receita e despesa; registrar os bens móveis e imóveis e manter atualizado o cadastro do 
órgão; organizar e manter atualizados arquivos, fichas referentes ao cadastro imobiliário e de contribuintes do 
município; efetuar lançamentos nas fichas cadastrais; elaborar certidões e demais atos administrativos; participar da 
atualização da planta de valores; manter atualizada a legislação tributária municipal; propor medidas para atualizar e 
aperfeiçoar a legislação tributária Municipal; processar documentos de arrecadação; prestar informações aos 
contribuintes municipais; receber, informar e encaminhar o público aos órgãos competentes, solucionando pequenos 
problemas; atender chamadas telefônicas prestando informações e anotando recados; registrar as visitas e os 
telefonemas atendidos, anotando dados pessoais para possibilitar o controle dos atendimentos diários; afixar avisos, 
editais e outros informes; receber e encaminhar sugestões e reclamações de pessoas que atender; datilografar ou 
digitar expedientes, participar de exposições, seminários e outros eventos; eventualmente operar mesas telefônicas; 
executar outras tarefas afins. 

Auxiliar de Serviços Externos 
Executar atividades de conservação, limpeza e manutenção de ambientes externos, colaborando com o desempenho 
das tarefas de outros profissionais, bem como e principalmente com o bem-estar dos cidadãos de Chapecó. Zelar pela 
limpeza e segurança das vias do Município de Chapecó: - Carpindo e roçando as vias; - Desobstruindo esgotos; - 
Efetuando a limpeza de valas e bueiros; - Fechando buracos nas vias; - Marretando o cascalhamento; - Realizando a 
abertura de estradas. Contribuir com a montagem, conserto e/ou construção das armações de madeira dos edifícios, 
obras públicas diversas, pontes galpões e viveiros, utilizando-se de ferramentas e processos adequados. Executar 
calçamento e consertos em vias públicas, seguindo os procedimentos necessários e utilizando se do ferramental 
apropriado. Realizar trabalhos auxiliares que contribuam com o correto abastecimento de água e coleta de esgoto no 
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Município de Chapecó: - Abrindo valas para colocação de tubulações- Colocando tubos nas ruas; - Cortando e 
assentando tubulações; executando serviços na fábrica de tubos. Possibilitar a execução de obras no Município de 
Chapecó, realizando serviços operacionais correlatos: - Amarrando caixarias; - Cortando e armando ferragens para 
fazer vigas, laje, paredes e demais suportes a obras civis; formando armaduras; - Montando estribos e fazendo 
ganchos de ferragens em vigas. Desempenhar atividades pertinentes ao cultivo de flores, gramados e plantas, 
seguindo os procedimentos estabelecidos de modo a manter em funcionamento as atividades do horto: Aplicando 
inseticidas; - Plantando sementes e mudas; preparando a terra; - Limpando o local; - Realizando podas e aparando-
as em épocas preestabelecidas pelos superiores, de modo a conservar e embelezar canteiros, parques, jardins, 
campos de futebol, entre outros. Preparar a área para sepultamentos, remover ossadas nos cemitérios, abrindo e 
fechando covas, bem como auxiliando na colocação do caixão, visando facilitar o procedimento, como também 
manter o local limpo e conservado; lavar e abastecer veículos do Município. Executar outras tarefas correlatas às 
acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme demanda. 

Auxiliar de Serviços Internos 
Fazer os serviços de faxina em geral; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar 
escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; limpar, arrumar e desinfetar banheiros e toaletes; auxiliar na 
arrumação e troca de roupa de cama; lavar e encerar assoalhos; lavar e passar vestuários, roupas de cama e mesa; 
coletar lixo dos depósitos colocando-os em recipientes adequados; lavar vidros, espelhos, persianas; varrer pátios; 
fazer café e similares e servir; fechar portas, janelas e outras vias de acesso; operar elevadores; preparar e servir 
alimentos; executar tarefas de limpeza do ambiente, móveis e utensílios; limpar e preparar cereais, vegetais, carnes 
de variadas espécies para cozimento; auxiliar no preparo de dietas especiais e normais; preparar refeições ligeiras; 
preparar e servir merendas; proceder à limpeza de utensílios, aparelhos e equipamentos; auxiliar no controle do 
estoque de material e gêneros alimentícios; manter a higiene em locais de trabalho; guardar e conservar os alimentos 
em vasilhames e locais apropriados; fazer o serviço de limpeza em geral; executar outras tarefas afins. 

Auxiliar de Topografia 
Transportar e auxiliar na instalação, guarda, conservação e operação do instrumental topográfico; abrir picadas e 
cavar piquetes, estacas pinos e marcos; efetuar medições à trena de elementos naturais e artificiais, identificando-
os; implantar e verificar alinhamento por meio de balizas; prumar a mira; montar o guarda sol e auxiliar na instalação 
de sinais de tráfego na via pública; proceder à limpeza dos instrumentos utilizados; executar outras tarefas afins. 

Borracheiro 
Repara os diversos tipos de pneus e câmaras de ar usados em veículos de transporte e máquinas, consertando e 
recapando partes avariadas ou desgastadas, com auxílio de equipamentos apropriados, para restituir-lhes as 
condições de uso: desmonta a roda do veículo e máquinas, separando da mesma o pneu avariado, com auxílio de 
ferramentas adequadas, para examinar a câmara e o pneu danificado; retira a câmara de ar do interior do pneu 
utilizando espátulas, martelo e outros instrumentos, para examinar as partes que apresentam perfurações, rasgos e 
outros estragos; enche a câmara do pneu, utilizando um compressor de ar, para dilatar sua superfície; imerge em 
água a câmara de ar servindo-se de recipiente apropriado e atentando na formação de bolhas, para localizar os furos 
existentes; marca na câmara os furos indicados pelas bolhas de ar, fazendo riscos com giz ou outro material adequado, 
para orientar o reparo; veda os furos encontrados na câmara de ar, utilizando materiais adesivos, para impedir a saída 
do ar; coloca na câmara a válvula de entrada e saída de ar, prensando as arruelas no orifício próprio, para conter a 
saída do ar sob pressão; revisa a parte interna do pneu, verificando as avarias nos elementos que o compõem, para 
providenciar sua recuperação ou refugo; examina a parte externa do pneu, procurando as áreas desgastadas de sua 
superfície, para executar a recauchutagem; retira os corpos estranhos presos à banda de rodagem, utilizando chaves 
de fenda, alicates e outras ferramentas, para evitar perfurações, cortes e dilaceração dos pneus; faz a recauchutagem 
do pneu, colocando nova camada de borracha nas partes desgastadas, para nivelar sua superfície externa; recompõe 
a carcaça do pneu que apresenta ruptura de lona, remendando-a de forma a uniformizá-la, com auxílio de 
equipamentos adequados, para evitar o desequilíbrio da roda; repara os demais elementos que compõem o pneu, 
utilizando ferramental apropriado, para evitar danos às partes principais; vulcaniza as partes recauchutadas do pneu 
e da câmara de ar, submetendo-as ao calor, para tornar as peças mais resistentes e elásticas; monta o pneu 
recuperado, introduzindo a câmara de ar e enchendo-a de ar comprimido, conforme tabela de especificações para 
colocá-lo na roda; monta a roda no veículo, colocando os parafusos em seus lugares e apertando as porcas com 
pressão justa, para possibilitar o deslocamento do mesmo. Pode balancear a roda do veículo, à mão, por meio de 
contrapesos de chumbo ou outro material devidamente fixado no aro, de modo a evitar um desgaste desigual do 
pneu. 
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Carpinteiro 
Preparar e assentar assoalhos e madeiramento para paredes, tetos e telhados; fazer e montar esquadrias; preparar 
e montar portas e janelas; cortar e colocar vidros; fazer reparos em diferentes objetos de madeira; consertar caixilhos 
de janelas; colocar fechaduras; construir e montar andaimes; construir e reformar móveis; construir e reparar 
madeiramento de veículos; construir formas de madeira para aplicação em concreto; assentar marcos de portas e 
janelas; colocar cabos e afiar ferramentas; organizar pedidos de suprimento de material e equipamentos para 
carpintaria; operar máquinas de carpintaria tais como serra circular, serra de fita, furadeira, desempenadeira e outras; 
zelar e responsabilizar-se pela limpeza, conservação e funcionamento da maquinaria e do equipamento de trabalho; 
calcular orçamentos de trabalhos de carpintaria; orientar trabalhos auxiliares; executar outras tarefas afins. 

Eletricista 
Instalar, inspecionar e reparar instalações elétricas, interna e externa, luminárias e demais equipamentos de 
iluminação pública, cabos de transmissão, inclusive os de alta tensão; consertar aparelhos elétricos em geral; operar 
com equipamentos de som; planejar, instalar e retirar alto-falantes e microfones; proceder à conservação da 
aparelhagem eletrônica, realizando pequenos consertos; reparar e regular relógios elétricos, inclusive de controle de 
ponto; fazer enrolamento de bobinas; desmontar, ajustar, limpar e montar geradores, motores elétricos, dínamos, 
alternadores, motores de partida etc.; reparar buzinas, interruptores, relês, reguladores de tensão, instrumentos de 
painel e acumuladores; executar a bobinagem de motores; fazer e consertar instalações elétricas em veículos 
automotores; executar e conservar redes de iluminação dos próprios municipais e sinalização; providenciar o 
suprimento de materiais e peças necessárias à execução dos serviços; executar outras tarefas afins. 

Encanador 
Fazer instalações e encanamentos em geral; assentar manilhas; instalar condutores de água e esgoto; colocar 
registros, torneiras, sifões, pias, caixas sanitárias e manilhas de esgoto; efetuar consertos em aparelhos sanitários em 
geral; desobstruir e consertar instalações sanitárias; reparar cabos e mangueiras; confeccionar e fazer reparos em 
qualquer tipo de junta em canalizações, coletores de esgotos e distribuidores de água; elaborar listas de materiais e 
ferramentas necessárias à execução dos trabalhos, de acordo com o projeto; controlar o emprego de material; 
examinar instalações realizadas por particulares; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 
atividades próprias do cargo; executar outras tarefas afins. 

Pedreiro 
Trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; construir e reparar alicerces, paredes, muros, pisos e similares; 
preparar ou orientar a preparação de argamassa; fazer reboco; preparar e aplicar caiações; fazer blocos de cimento; 
construir formas e armações de ferro para concreto; colocar telhas, azulejos, ladrilhos, armar andaimes; assentar e 
recolocar aparelhos sanitários, tijolos, telhas e outros; trabalhar com qualquer tipo de massa a base de cal, cimento 
e outros materiais de construção; cortar pedras; armar formas para fabricação de tubos; remover materiais de 
construção; responsabilizar-se pelo material utilizado; calcular orçamentos e organizar pedidos de material; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução próprias do cargo; executar outras tarefas afins. 

Pintor 
Pinta as superfícies externas e/ou internas de edifícios, árvores, meio-fio, placas e outras obras civis, raspando-as, 
amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta, para protegê-las e/ou decorá-las: verifica o 
trabalho a ser executado, observando as medidas, a posição e o estado original da superfície a ser pintada, para 
determinar os procedimentos e materiais a serem utilizados; limpa as superfícies, escovando-as, lixando-as, ou 
retirando a pintura velha ou das partes danificadas com raspadeiras, solventes e jatos de ar, para eliminar resíduos; 
lixa, e massa e retoca falhas e emendas, utilizando material apropriado, para corrigir defeitos e facilitar a aderência 
da tinta; organiza o material de pintura, escolhendo o tipo conveniente de pincel, trincha, espátula ou rolo, para 
executar corretamente a tarefa; protege as partes que não serão pintadas, utilizando fitas adesivas ou outro meio, 
para evitar que recebam tinta; pinta as superfícies, aplicando sobre elas uma ou várias camadas de tinta ou produto 
similar, utilizando o material escolhido, para protegê-las e dar-lhes o aspecto desejado. Pode utilizar andaimes fixos 
ou suspensos ou escadas, conforme a altura da superfície a ser pintada; executar outras tarefas afins. 

Vigia 
Atribuições: Manter a vigilância das escolas e espaços públicos; controlar a entrada e saída de pessoas e veículos nos 
recintos públicos, realizando abertura e fechamento dos portões de acesso, bem como, exigindo, quando for ocaso, 
a identificação ou autorização para ingresso; relatar anormalidades verificadas; requisitar reforço policial ou da 
guarda municipal, quando necessário, dando ciência do fato ao chefe imediato; verificar, após o expediente do órgão, 
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o fechamento de janelas e portas; informar e encaminhar o público aos setores competentes; ligar sistema de 
vigilância eletrônica, observando qualquer irregularidade, dando ciência ao setor ou responsável; zelar pela segurança 
dos servidores e alunos, bem como do patrimônio e de sua própria integridade física; executar rondas diurnas e 
noturnas nas dependências das escolas e demais espaços públicos, com atenção às áreas adjacentes; prevenir danos, 
vandalismo e sinistros nas escolas e demais espaços públicos; proteger os bens e instalações públicas, fiscalizando a 
utilização adequada, a fim de promover as condições necessárias para que a comunidade possa usufruir de tais 
ambientes de forma segura; participar de treinamentos regulares fornecidos pela Diretoria de Segurança do 
município; manter boa aparência e estar devidamente uniformizado, fazendo uso do uniforme disponibilizado pelo 
município; executar tarefas afins, manter a urbanidade e demais normas estatutárias. 

 CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO 

Agente de Defesa Civil 
Trabalhar em prol da segurança da população em hipóteses de riscos de desastres, definindo e administrando 
recursos institucionais, humanos e materiais necessários junto a entidades e órgãos públicos ou privados: - 
Selecionando órgãos e entidades adequadas para atuarem nas operações de resposta aos desastres; - Definindo e 
administrando as atribuições entre as entidades e órgãos envolvidos; - Cadastrando, organizando e mantendo 
permanentemente atualizado em banco de dados e mapas temáticos a disponibilidade e localização dos recursos, 
equipamentos, instalações de apoio, entre outros. Gerir projetos, programas e serviços sociais desenvolvidos pela 
administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares do município, com a finalidade de auxiliar 
na promoção da melhoria da qualidade de vida da população. Participar da promoção de estudos de riscos de 
desastres e da organização de bancos de dados e de mapas temáticos relacionados com ameaças, vulnerabilidades e 
riscos, nas áreas de maior incidência de desastres, objetivando a implementação de políticas municipais, de acordo 
com a legislação vigente. Contribuir com o desenvolvimento de projetos de aparelhamento e apoio logístico, socorro 
e assistência às populações, reabilitação dos cenários de desastre e montagem da estrutura física dos abrigos de 
defesa civil, entre outros. Colaborar no desenvolvimento de projetos de mudança cultural, monitoração, alerta e 
alarme, no desenvolvimento científico e tecnológico, no desenvolvimento institucional, bem como no 
desenvolvimento de programas de prevenção e preparação para emergências e desastres, respostas aos desastres e 
reconstrução, visando o atendimento, a segurança e o bem estar da população. Redigir informes, pareceres técnicos 
e relatórios, realizando entrevistas e pesquisas, fazendo vistorias, observações e inspeções, sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. Contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação, laborando projetos de desenvolvimento 
e ministrando, treinamentos, palestras e/ou aulas de aperfeiçoamento, a fim de possibilitar a estruturação de 
quadros de voluntários altamente capacitados e motivados. Administrar as atividades nos abrigos de defesa civil, com 
vistas ao cumprimento das normas e procedimentos pré-estabelecidos. Participar da escala de plantão, estando 
disponível para atender aos pedidos emergenciais quando for acionado, independente do horário, visando à 
segurança da população. Realizar a manutenção do material e equipamento de defesa civil, controlando a distribuição 
e o recebimento do mesmo. 

Almoxarife 
Organizar e/ou executar os trabalhos de almoxarifado, como recebimento, estocagem, distribuição, registro e 
inventário de matérias-primas e mercadorias compradas ou fabricadas, observando normas e instruções ou dando 
orientações a respeito do desenvolvimento desses trabalhos, para manter o estoque em condições de atender às 
unidades de produção ou à demanda: verifica a posição do estoque, examinando periodicamente o volume de 
mercadorias e calculando as necessidades futuras, para preparar pedidos de reposição; controla o recebimento do 
material comprado ou produzido, confrontando as notas de pedidos e as especificações com o material entregue, 
para assegurar sua perfeita correspondência aos dados anotados; organiza o armazenamento de material e produtos, 
identificando-os e determinando sua acomodação de forma adequada, para garantir uma estocagem racional e 
ordenada; zela pela conservação do material estocado, providenciando as condições necessárias, para evitar 
deterioramento e perda; efetua o registro dos materiais em guarda no depósito e das atividades realizadas, lançando 
os dados em livros, fichas e mapas apropriados, para facilitar consultas e elaboração dos inventários; faz o 
arrolamento dos materiais estocados ou em movimento, verificando periodicamente os registros e outros dados 
pertinentes para obter informações exatas sobre a situação real do almoxarifado ; executar outras tarefas afins. 

Atendente de Consultório Dentário 
Orientar os pacientes sobre higiene bucal; marcar consultas; preencher e anotar as fichas clínicas; manter em ordem 
o arquivo e o fichário; controlar o movimento financeiro; revelar e montar radiografias intraorais; preparar o paciente 
para o atendimento; auxiliar no atendimento ao paciente; instrumentalizar o cirurgião dentista e o técnico em higiene 
dental junto à cadeira operatória; promover isolamento do campo operatório; manipular materiais de uso 
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odontológico; selecionar moldeiras; confeccionar modelos em gesso; aplicar métodos preventivos para controle da 
cárie dental; proceder a conservação e a manutenção do equipamento odontológico; participar efetivamente da 
política de saúde do município, através dos programas implantados pela Secretaria Municipal de Saúde; proceder a 
limpeza, conservação e manutenção do ambiente de trabalho; executar outras tarefas afins. 

Auxiliar de Enfermagem 
Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao 
nível de sua qualificação. executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades 
de enfermagem, tais como: ministrar medicamentos via oral e parenteral, realizar controle hídrico, fazer curativos, 
aplicar oxigenioterapia, nebulização, enteroclisma, enema, calor ou frio, executar tarefas referentes à conservação e 
aplicação de vacinas, efetuar o controle de pacientes e comunicantes em doenças transmissíveis, realizar testes e 
proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico, colher material para exames laboratoriais, prestar cuidados de 
enfermagem pré e pós operatórios, circular em sala de cirurgia, se necessário, instrumentalizar; executar atividades 
de desinfecção e esterilização; fazer visita Domiciliar; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por 
sua segurança, inclusive: alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se, proceder a limpeza e ordem do material, de 
equipamentos e de dependências de unidades de saúde; integrar a equipe de saúde; participar de atividades de 
educação em saúde, inclusive: orientar os pacientes na pós consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de 
enfermagem e médicas; auxiliar o Enfermeiro e Técnico de enfermagem na execução dos programas de educação 
para a saúde; executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes; participar dos procedimentos pós-morte; 
participar efetivamente da política de saúde do município, através dos programas implantados pela Secretaria 
Municipal de Saúde; executar procedimentos de enfermagem, de acordo com as normas técnicas da instituição; 
participar na orientação à saúde do indivíduo e grupos da comunidade; participar de ações de saúde desenvolvidas 
pela comunidade; fazer notificações de doenças transmissíveis; participar das atividades de vigilância epidemiológica; 
fazer coleta de material para exame de laboratório e complementares, quando solicitado; administrar medicamentos, 
mediante prescrição e utilização técnica de aplicação adequada; lavar, empacotar e esterilizar material utilizando 
técnicas apropriadas; desenvolver atividades de pré e pós consulta médica, odontológica, de enfermagem e de 
atendimento de enfermagem; participar da prestação de assistência à comunidade em situações de calamidade e 
emergência; efetuar visita Domiciliar; solicitar material de consumo e permanente, necessários a suas atividades; 
realizar os registros das atividades executadas em formulários próprios; promover a melhoria das condições sanitárias 
do meio ambiente; atender ao telefone, campainha e sinais luminosos; manter a ordem e a limpeza no local de 
trabalho; remover aparelhos e outros objetos utilizados pelos pacientes; executar outras tarefas afins. 

Auxiliar de Inspeção 
Orientar os serviços de profilaxia e policiamento sanitário na área sob sua jurisdição, coordenando ou executando os 
trabalhos de inspeção aos estabelecimentos ligados à industrialização e comercialização de produtos alimentícios, 
inclusive de origem animal, a imóveis recém-construídos ou reformados, para proteger a saúde da coletividade: 
coordenar ou executar a inspeção de fábricas de laticínios, massas, conservas ou de outros tipos de produtos 
alimentícios, abatedouros, frigoríficos, açougues e estabelecimentos similares, verificando as condições sanitárias dos 
seus interiores, limpeza do equipamento, refrigeração, suprimento de água, instalações sanitárias e condições de 
asseio e saúde dos que manipulam alimentos, para assegurar as condições necessárias à produção e distribuição de 
alimentos sadios e de boa qualidade; procede à inspeção de imóveis novos ou reformados, antes de serem habitados, 
verificando as condições sanitárias dos seus interiores, a existência de dispositivos para escoamento das águas fluviais 
e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, para opinar na concessão do habite-se; inspeciona 
estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações, para assegurar as medidas profiláticas necessárias. Pode 
fazer comunicações, intimações e interdições decorrentes de seu trabalho; executar outras tarefas afins. 

Cuidador Social 
Realizar atividades de orientação, organização, estímulo e recreação aos usuários dos serviços de Acolhimento para 
Crianças, Adolescentes, Idosos, Pessoas com Deficiência e Mulheres Vítimas de Violência bem como outros serviços 
que possam ser executados na Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. Auxiliar nas atividades básicas 
com Crianças, adolescentes, idosos e mulheres vítimas de violência: - Desenvolver atividades recreativas e lúdicas; - 
Auxiliar e monitorar os usuários nas atividades de higiene, organização, alimentação e lazer; - Administrar 
alimentação quando necessário; - Providenciar troca de fraldas; - Desenvolver atividades de ensino aprendizagem; - 
Desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais para a vida diária e instrumentais de autonomia e participação 
social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas; 
- realizar encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferências de renda, articulada 
com as políticas do trabalho e emprego, outras políticas públicas que contribuam para o usufruto de direitos sociais; 
- Contribuir para o bom funcionamento do serviço, atendendo a demanda da Secretaria de Assistência Social, visando 
assegurar o bom desempenho das atividades e processos realizados pelo serviço; - desenvolver atividades para o 
acolhimento, proteção integral e promoção da autonomia e auto estima dos usuários; - identificar necessidades e 
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demandas dos usuários; - Apoiar os usuários no planejamento e organização de sua rotina diária; - Apoiar e monitorar 
os cuidados com a moradia, como organização e limpeza do ambiente e preparação dos alimentos; - Acompanhar os 
usuários nas atividades de higiene, organização, alimentação e lazer; - Potencializar a convivência familiar e 
comunitária; - Contribuir para o reconhecimento de direitos e o desenvolvimento integral do grupo familiar; - Apoiar 
famílias que possuem, dentre os seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meios da promoção de 
espaços coletivos de escuta e troca de vivência familiar; - Participar de reuniões de equipe para o planejamento das 
atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; - Contribuir para a melhoria da atenção prestada 
aos membros das famílias em situação de dependência; Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando 
o constante alinhamento aos objetivos do município. Potencializar as habilidades técnicas e específicas da atribuição 
profissional, buscando capacitação, formação continuada e também habilidades de gestão e cognição através do 
trabalho em equipe e polivalência. Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, 
observando os procedimentos internos e legislação aplicável, visando à adequada e imediata disponibilidade deles. 
Deslocar-se até o local que será realizado o trabalho, seja na secretaria ou em campo. Utilizar equipamentos de 
proteção e adotar rotinas que propiciem segurança e bem-estar pessoal no trabalho. Zelar pela limpeza, organização 
e disciplina de seu local de trabalho. Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior 
imediato e/ou conforme demanda. 

Fiscal de Defesa do Consumidor 
Fiscalizar as relações de consumo; Expedir notificação; Efetuar diligências especiais no atendimento de reclamações 
formuladas pelos consumidores, notadamente aquelas que necessitam de verificação "in loco" para comprovação da 
possível prática infracional; Fiscalizar, de forma preventiva, a veiculação da publicidade enganosa ou abusiva; 
Participar de "blitz"; Aplicar as sanções administrativas pertinentes, quando for o caso; Aplicar as penalidades quando 
previstas em legislação específica; Receber amostra de produtos apreendidos ou recolhidos por suspeita de estarem 
em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos competentes; Encaminhar amostras para análise e parecer de 
órgãos competentes; Receber resultados e pareceres das análises, instruir os processos e devolvê-los ao setor 
interessado; Orientar e realizar coletas de amostra de produtos suspeitos, conforme as normas fiscalizatórias; 
Vistoriar a realização do serviço, objeto da reclamação, emitindo parecer e visando instruir o processo em tramitação; 
Lavrar peças fiscais, auto de infração, termo de constatação, termo de depósito, termo de apreensão e demais 
expedientes pertinentes, contra quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que infrinjam os dispositivos do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor; Efetuar diligências e vistorias, visando subsidiar com informações os processos de 
denúncias ou reclamações de consumidores; Propor e executar operações especiais de fiscalização, em conjunto com 
outros órgãos e entidades federais, estaduais e municipais; Providenciar o encaminhamento de expedientes a outros 
órgãos de fiscalização, visando a informá-los de possíveis irregularidades detectadas, relativas às suas áreas de 
atuação; Receber e aferir a veracidade de reclamações e denúncias e prestar informações em processos submetidos 
ao seu exame; Providenciar, quando necessário, a realização de testes, análises, diagnósticos, através de órgãos e/ou 
entidades conveniados, visando à apuração e solução de questões, envolvendo as denúncias e as consultas recebidas; 
Expedir relatório mensal, elaborar e disponibilizar dados estatísticos sobre suas atividades; Colocar à disposição dos 
consumidores mecanismos que possibilitem informar os menores preços dos produtos básicos; Instaurar, instruir e 
concluir processos administrativos para apurar infrações à Lei 8.078/90, podendo mediar conflitos de consumo, 
designando audiências de conciliação; Registrar os atendimentos e consultas diárias; Distribuir cartilhas, folhetos e 
demais publicações relativas à defesa do consumidor; Realizar pesquisas de campo, relativas aos vários assuntos 
ligados à defesa do consumidor; Autuar estabelecimentos que cometam abusos contra o direito do consumidor; 
Fiscalizar e realizar acompanhamento constante e programado do mercado de consumo e de publicidade enganosa 
ou abusiva que são veiculadas nos meios de comunicação em geral (televisão, rádios, jornais, revistas, etc.); Notificar 
estabelecimento que pratica propaganda enganosa de produtos ou serviços ou por falta de precificação na forma da 
lei; Fiscalizar através de operações especiais no mercado de consumo, em datas comemorativas, visando prevenir 
danos ao consumidor, Manter cadastro atualizado de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos 
e serviços; Fiscalizar a exposição à venda, de produtos com prazo de validade vencida, que coloca em risco a saúde 
do consumidor; Fiscalizar os estabelecimentos, conferindo a forma de afixação de preços nos produtos expostos, 
conforme determina a lei; Expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem 
informações sobre questões de interesse do consumidor; Promover procedimento administrativo, como instância de 
instrução e julgamento no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela legislação em vigor; Receber, 
assinar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por entidades representativas ou 
pessoas jurídicas de direito público ou privado; Prestar aos consumidores orientação permanente sobre os seus 
direitos e garantias; Informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos meios de comunicação; Lavrar autos 
de infração, apreensão e termo de depósito; Receber denúncias e reclamações contra quaisquer tipos de abusos no 
mercado de consumo e serviços; Exercer as atividades de fiscalização para o cumprimento normas atinentes as 
relações de consumo; Verificar o cumprimento da legislação em vigor, notificando e autuando os infratores, quando 
for o caso; Fiscalizar preços, abastecimento, qualidade, quantidade e segurança de bens e serviços; Elaborar planos 
de ação, pareceres, recursos e outros esclarecimentos quando solicitado pelos superiores ou consumidores; Fiscalizar 
o cumprimento da legislação que trata do direito do consumidor, em especial os estabelecimentos bancários, no que 
se refere à cobrança abusiva de tarifas, taxas e serviços bancários em geral, cobrança de juros considerados abusivos, 
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excesso de tempo para atendimento do usuário e outras atividades relacionadas ao setor; Atuar em estabelecimentos 
comerciais e industriais, no que se refere a venda de produtos não autorizados, data de validade dos produtos, 
especificações incorretas nas embalagens e outras atividades inerentes à relação de consumo e prestadores de 
serviços quanto a qualidade, valor e outras atividades relativas ao setor. 

Fiscal de Obras 
Fiscalizar as Obras públicas e particulares, concluídas ou em andamento, abrangendo também demolições, 
terraplanagens, parcelamento do solo, a colocação de tapumes, andaimes, telas, plataformas de proteção e as 
condições de segurança das edificações; Fiscalizar o cumprimento do Código de Obras e Plano Diretor; Reprimir o 
exercício de atividades desenvolvidas em desacordo com as normas estabelecidas na legislação urbanística municipal, 
as edificações clandestinas, a formação de favelas e os agrupamentos semelhantes que venham a ocorrer no âmbito 
do município; Realizar vistoria para a expedição de "Habite-se" das edificações novas ou reformadas; Elaborar 
relatório de fiscalização; Orientar as pessoas e os profissionais quanto ao cumprimento da legislação; Apurar 
denúncias e elaborar relatório sobre as providencias tomadas; Regular o uso e a manutenção dos logradouros 
públicos; Notificar e aplicar penalidades previstas em Lei e regulamentos municipais; Atender consultas referentes a 
fiscalização de edificações e zoneamento; Cooperar na atualização e aperfeiçoamento da legislação de planejamento 
urbano; Executar inspeção em livros, documentos e registros de imóveis, para constatar a satisfação plena da 
legislação em vigor; Desempenhar outras tarefas afins. 

Fiscal de Obras e Posturas 
Fiscalizar o cumprimento Código de Postura, Código de Edificações e Zoneamento e demais disposições legais e 
regulamentares pertinentes; notificar e aplicar penalidades previstas em lei e regulamentos municipais; atender 
consultas de caráter fiscal de posturas, edificações e zoneamento; cooperar na atualização e aperfeiçoamento da 
legislação de planejamento urbano; executar inspeção em livros, documentos, registros e imóveis, para constatar a 
satisfação plena da legislação em vigor; fiscalizar o transporte coletivo municipal, os serviços de táxis e lotações, os 
serviços funerários e outros serviços municipais permitidos, autorizados ou concedidos pelo município; desincumbir-
se de outras tarefas afins. 

Fiscal de Posturas 
Fiscalizar o cumprimento do Código de posturas; Proceder a fiscalização de terrenos urbanos e não edificados, 
observando a obrigatoriedade do proprietário em mantê-lo limpo e roçado; Fiscalizar o depósito de materiais em vias 
e passeios públicos, a conservação de muros e calçadas, a instalação de funcionamento de comercio ambulante, a 
colocação de mesas e cadeiras por bares e restaurantes sob passeios públicos, bem como a exposição de mercadorias 
e a instalação ou funcionamento de qualquer atividade comercial que resulte em prejuízo a seus habitantes; Fiscalizar 
o escoamento de dejetos líquidos de qualquer natureza nas vias e passeios públicos, bem como no sistema de 
drenagem pluvial; Proceder à fiscalização após a autorização para colocação de mobiliário nas vias e logradouros do 
município; Fiscalizar todo e qualquer tipo de publicidade nas áreas públicas e frontais aos imóveis; Atender aos 
munícipes, prestando-lhes esclarecimentos, orientações e informações quanto a aplicabilidade do código de 
posturas; Elaborar e/ou fornecer dados para a elaboração de relatórios, fazer o registro de atividades realizadas, 
emitir notificações, autos de constatação, de infrações e de apreensões, atender as demais disposições do Código de 
Posturas; Fiscalizar o funcionamento de eventos, shows, parques de diversões, circos e outros; Fiscalizar o 
cumprimento do Código de Posturas. 

Fiscal de Serviços Públicos Concedidos 
Proceder a fiscalização no transporte coletivo municipal urbano e rural, transporte escolar do meio rural e urbano, os 
serviços de taxis, mototáxi e tele entrega, terminais urbano, rodoviário e aeroporto, lombadas eletrônicas, semáforos, 
estacionamento rotativo, serviços funerários, bem como de outros serviços municipais já permitidos, autorizados ou 
concedidos ou a serem permitidos, autorizados ou concedidos pelo município; fiscalizar os serviços públicos 
concedidos e/ou permitidos, visando cumprir a lei, autuando e/ou notificando quando observadas irregularidades; 
Atender aos munícipes prestando-lhes esclarecimentos e informações; Elaborar e/ou fornecer dados para elaboração 
de relatórios; Fazer o registro das atividades realizadas; Emitir notificações, autos de constatação, de infrações e de 
apreensões. 

Laboratorista de Análise de Solos e Asfalto 
Executar ensaios físicos, químicos: Interpretar normas técnicas de ensaios e especificações; Definir metodologia de 
análise; Prover laboratório dos materiais de consumo; Preparar materiais e equipamentos para ensaio; Selecionar 
substâncias reagentes; Preparar soluções para análise; Executar a calibração do equipamento para ensaio; Executar 
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a análise; Registrar resultados; Interpretar resultados da análise conforme especificação; Informar os resultados da 
análise. 

Garantir a calibração dos equipamentos: Aplicar método específico de calibração; Definir o tipo de padrão para 
calibração; Selecionar prestadores de serviços de calibração; Efetuar a calibração de equipamentos; Registrar dados 
de calibração; Aplicar normas e critérios de aceitação de calibração; Interpretar resultados em relação a especificação; 
Realizar manutenção e reparo nos equipamentos; Solicitar manutenção e reparo nos equipamentos. 

Controlar a qualidade: Aplicar métodos e técnicas normalizadas de análises e ensaios; Controlar a qualidade da 
matéria-prima; Controlar a Qualidade de produtos em processos; Controlar a qualidade do produto acabado; 
Interpretar o resultado; Emitir relatórios; Empregar estatística e metrologia de nível básico. 

Participar do sistema da qualidade: Atuar no processo de melhoria contínua; Atender aos procedimentos definidos 
pelo sistema de garantia da qualidade; Atualizar normas de procedimentos internos de análise, ensaio, processos e 
produtos; Colaborar nas auditorias internas e externas da qualidade; Monitorar qualidade dos fornecedores; Verificar 
a metodologia de ensaio.  

Colaborar no desenvolvimento de metodologias de análises: Pesquisar normas e métodos atuais de análise; Testar 
novas metodologias e procedimentos; Elaborar procedimentos e instruções de trabalho; Revisar procedimentos e 
análises; Otimizar metodologias de análises; Padronizar procedimentos de análises; Validar metodologia de análise; 
Implementar metodologias de análise. 

Participar no desenvolvimento de novos produtos e fornecedores: Coletar as características exigidas dos novos 
produtos;  

Realizar testes no desenvolvimento de novos produtos;  

Monitorar resultados dos testes dos novos produtos; Auxiliar na especificação de produtos;  

Participar na avaliação de novos fornecedores. 

Incumbir-se de outras tarefas afins. 

Monitor de Biblioteca 
Prestar atendimento aos frequentadores da biblioteca, orientar consultas e pesquisas; conservar e organizar o acervo 
bem como o arquivo de usuários, manuseio e guarda de livros; ajudar na seleção/pesquisa de livros, na arrumação 
dos livros nas prateleiras; propor e planificar atividades que estimulem o gosto pela leitura; dar suporte na utilização 
de computadores e ferramentas tecnológicas; auxiliar no atendimento, entregando e recebendo livros e outros 
materiais; oportunizar a organização de sessões de cinema, contação de histórias, rodas de leitura, entre outras 
atividades; zelar pelo bom funcionamento dos serviços da biblioteca e pelos bens materiais e imateriais referentes à 
mesma; participar de eventos relacionados à biblioteca. 

Monitor Social 
Atender aos usuários, identificando-os e encaminhando-os ao Assistente social; fazer visitas domiciliares, a escolas e 
instituições levantando dados necessários ao posterior atendimento social; auxiliar em levantamentos e estudos na 
área social; desempenhar trabalhos burocráticos de caráter confidencial, relativos aos serviços, organizar fichários, 
registrar os casos investigados, elaborar e digitar relatórios sobre os trabalhos realizados; desenvolver atividades de 
grupo com idosos, mulheres e Portadores de Necessidades Especiais; executar atividades diárias de recreação com 
crianças e trabalhos educacionais de artes diversas; acompanhar as crianças em passeios, visitas e festividades sociais; 
proceder, orientar e auxiliar as crianças no que se refere à higiene pessoal; auxiliar a criança na alimentação; servir 
refeições e auxiliar as crianças menores a se alimentarem; auxiliar a criança a desenvolver a coordenação motora; 
observar a saúde e o bem-estar das crianças, levantando-as, quando necessário, para atendimento médico e 
ambulatório; ministrar medicamentos conforme prescrição médica; prestar primeiros socorros; orientar os pais 
quanto à higiene infantil ; vigiar e manter a disciplina das crianças sobre sua responsabilidade; certificar ao superior 
imediato e aos responsáveis pela criança, qualquer incidente ou dificuldade ocorrida, apurar a frequência diária e 
mensal dos usuários dos programas; executar tarefas afins. 

Técnico em Administração 
Executar trabalhos relacionados com a organização e atualização dos arquivos e fichários; redigir instruções, ordens 
de serviço, minutas de cartas, ofícios, memorandos e atos administrativos sobre assuntos do órgão; minutar contratos 
em geral; auxiliar na aquisição e suprimento de material permanente e de consumo, divulgação de editais e outras 
tarefas correlatas; fazer anotações nas fichas, nos livros e nos exemplares de ocorrências verificadas nos registros em 
geral; colaborar na redação de relatórios anuais ou parciais atendendo a exigências ou normas do órgão; expedir 
atestados, lavrar termos de posse, apostilas, certidões e termos de ocorrência em geral; preparar documentos 
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necessários para o funcionamento do órgão; realizar registros em geral; secretariar autoridades de hierarquia 
superior, digitando e redigindo expedientes relacionados as suas atividades; providenciar os serviços de reprografia 
e multiplicação de documentos; sugerir métodos e processo de trabalho para simplificação, recebimento, 
classificação registro, guarda, codificação, tramitação e conservação de documentos, processo e papéis em geral; 
colaborar nos estudos e elaboração de trabalhos técnicos relativos a projetos de planos de ação; acompanhar ou 
participar da elaboração de anteprojetos de leis e decretos; realizar estudos e pesquisas sobre atribuições de cargos, 
a fim de possibilitar sua classificação e retribuição , a organização de novos quadros de serviços, novos sistemas de 
ascensão, progressão e avaliação de cargos; participar na elaboração de projetos ou planos de organização dos 
serviços, inclusive para a aplicação de processamento eletrônico; estudar e propor normas para administração de 
material; manter atualizado o cadastro de contribuintes do município; zelar pelo cumprimento do código tributário 
municipal e legislação complementar; efetuar o lançamento da receita orçamentária; expedir documentos de 
lançamento de receita; processar os documentos de controle da receita orçamentária; propor medidas visando 
alteração da legislação tributária; participar na atualização da planta genérica de valores; operar aparelhos de 
processamento de dados; conferir relatórios de controle da receita; desempenhar outras tarefas afins. 

Técnico em Agropecuária 
Elaborar e orientar estudos ou programas para recuperação e desenvolvimento de propriedades rurais, serviços de 
instalação de posto, observando a técnica conveniente; dar pareceres e sugestões sobre o aspecto da atividade 
agropecuária, atendendo ao seu aperfeiçoamento e às condições sociais do homem do campo; orientar a execução 
do trabalho de campo na área de mecanização do solo, fertilizante mineral e orgânico e auxiliar na elaboração de 
projetos respectivos; prestar assistência e orientação aos agricultores e criadores. atender consultas feitas por 
lavradores e criadores; orientar a produção, administração e planejamento agropecuária; organizar e inspecionar 
granjas, pomares, hortas e plantações em geral; orientar a armazenagem e comercialização de produtos de origem 
animal e vegetal; orientar e fiscalizar os trabalhos de experimentação de campo; prestar assistência e orientação aos 
programas de extensão rural; orientar trabalhos de conservação do solo; participar dos trabalhos de experimentação, 
abrangendo: adubação, variedades resistentes à ferrugem, herbicidas e fungicidas; participar de previsões de safras; 
prestar assistência no tocante ao crédito agrícola; orientar a produção de sementes e mudas; executar outras tarefas 
semelhantes. 

Técnico em Enfermagem 
Executar atividades dentro dos setores determinados pela chefia de enfermagem; aferir e controlar sinais vitais, 
utilizando-se de materiais e equipamentos adequados; preparar clientes para consultas, exames e outros 
procedimentos facilitando a sua realização; executar curativos, usando seus conhecimentos e/ou conhecimentos 
seguindo prescrições médicas e/ou de enfermagem, proporcionando alívio ao paciente, bem como facilitando a 
cicatrização de ferimentos, suturas e escoriações; auxiliar no preparo do material e instrumental para esterilização 
bem como na desinfecção de ambientes e equipamentos, permitindo maior segurança aos procedimentos como: 
exames, tratamentos, pequenas cirurgias, e atendimentos de ginecologia e obstetrícia; administrar medicamentos 
por via oral e/ou parenteral, prestando informações aos clientes sobre possíveis reações, além de aplicar vacinas e 
fazer os devidos registros em formulários apropriados; realizar visita domiciliar, elaborando após o relatório; observar 
os cuidados universais em proteção individual; cumprir o código de ética da profissão; zelar por sua segurança e de 
terceiros, bem como pela preservação e manutenção de materiais e equipamentos em seu ambiente de trabalho; 
executar outras tarefas afins. 

Técnico em Equipamento de Sonorização e Iluminação 
Desempenhar atividades técnicas de suporte em cinema, teatro e eventos diversos pertinentes à área de som, 
imagem, iluminação e sistemas elétricos; Realizar manutenção nos equipamentos utilizados; Instalar e testar 
equipamentos de audiovisual e as instalações; Manejar equipamento de audiovisual, projetando filmes e 
coordenando o sistema elétrico durante as projeções; Manter, conservar, controlar os equipamentos sob sua 
responsabilidade; Auxiliar na operação de equipamentos de edição de imagens; Verificar, reparar e/ou solicitar 
manutenção de aparelhos e equipamentos elétricos, de iluminação e de som e instrumentos cenotécnicos. Afinar os 
refletores conforme esquema de iluminação; instalar e operar mesas de comando de luz, de som e outros aparelhos 
elétricos, bem cômodas unidades fixas e móveis. Executar o roteiro de iluminação e sonorização; Montar e operar a 
aparelhagem de som que reproduz a trilha sonora do espetáculo; Operar a filmadora de vídeo para gravação de 
eventos; Orientar na montagem e desmontagem de cenários; Orientar na movimentação dos instrumentos e 
equipamentos de palco; Requisitar material necessário à execução do trabalho; Sinalizar o início e intervalos do 
espetáculo para atores e público; Solicitar a limpeza do espaço, durante o evento; Participar de programa de 
treinamento, quando convocado; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
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Técnico em Laboratório 
Realizar coletas de material para exames laboratoriais diversos, observando as requisições médicas e utilização de 
materiais e instrumentais adequados; proceder a execução e análise de exames laboratoriais de natureza simples, 
tais como: lâminas e cortes histológicos, semeadura e isolamento de germes; executar análise de exames 
laboratoriais, tratando as amostras através da utilização de aparelhos, reagentes e outros que vêm em auxílio da 
obtenção de diagnósticos clínicos; prestar auxílio em análises de amostras de escarro, urina, sangue e secreções entre 
outras, utilizando seus conhecimentos e obedecendo orientações de seu superior, a fim de obter resultados mais 
rapidamente; proceder o registro e arquivar cópias de resultados de exames; observar técnicas específicas para 
preparo de material e instrumental para esterilização, além da desinfecção de ambientes e equipamentos usados no 
laboratório; controlar entrada ,saída e estoque de materiais em seu local de trabalho; usar equipamentos de proteção 
individual, providenciando a substituição sempre que houver algum dano; zelar por sua segurança e de terceiros, bem 
como pela preservação e manutenção de materiais e equipamentos em seu ambiente de trabalho; respeitar o código 
de ética profissional; participar efetivamente da política de saúde do município, através dos programas implantados 
pela Secretaria Municipal de Saúde; realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico; executar 
outras tarefas afins. 

Técnico em Saúde Bucal 
Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das ações de 
promoção à saúde; participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças 
bucais; participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; 
ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, 
conforme orientação do cirurgião-dentista; fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida 
pelo cirurgião-dentista; supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal; 
realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência e reabilitação) individual e coletiva a 
todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, segundo programação e de acordo com suas competências 
técnicas e legais; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da 
Equipe Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; apoiar as 
atividades dos auxiliares de saúde bucal e dos agentes comunitários de saúde, nas ações de prevenção e promoção 
da saúde bucal; realizar ações de atendimento clínico-odontológico voltadas para o restabelecimento da saúde, 
conforto, estética e função mastigatória do indivíduo, bem como atuar no desenvolvimento das atividades de 
educação permanente, voltadas para a equipe de trabalhadores de saúde; realizar, sob a supervisão do cirurgião 
dentista, procedimentos preventivos nos usuários para o atendimento clínico, como escovação supervisionada, 
evidenciação de placa bacteriana, selantes, raspagem, alisamento e polimento; - realizar procedimentos reversíveis 
em atividades restauradoras, sob a supervisão do cirurgião dentista e outras atividades afins. 

Técnico em Manutenção de Equipamento de Informática 
Ler e executar diagramas; instalar componentes da parte interna de um computador, placas, pentes de memória, 
driver, discos rígidos; conectar monitor, teclado, mouse e equipamentos periféricos, como impressoras, scanners, no 
breaks e estabilizadores; instalar programas requisitados pelos diversos setores; preparar todo o sistema para que a 
sua utilização se torne o mais fácil possível; testar equipamentos , até a comprovação de sua eficiência ideal; capacitar 
pessoal para uso do equipamento e dos programas; fazer a manutenção e a atualização de todo o sistema; dar 
atenção às reclamações e passar informações sobre o sistema ao analista ou engenheiro que o desenhou; executar 
outras tarefas afins. 

Técnico em Segurança do Trabalho 
Proceder a análise, questionamento e pesquisa dos procedimentos de segurança do trabalho , quanto às reais 
necessidades de segurança, bem como aplicações técnico-legais de reduzir as possibilidades de acidentes; elaborar e 
sugerir estratégias de ações educativas, com propostas, dados estatísticos, normas e regulamentos, visando a 
segurança e impedindo a ocorrência de acidentes, tanto pessoais Quanto ambientais; avaliar os sistemas de 
segurança já implantados, através da análise de resultados, procedendo a correção de acordo com objetivos 
almejados, buscando o aprimoramento e estimulando a melhoria das condutas e atitudes; planejar, executar e avaliar 
programas de cunho preventivo, através de palestras e cursos básicos; coordenar ações ligadas a segurança do 
trabalho, objetivando a eliminação ou redução de riscos de acidentes do trabalho e a melhoria do ambiente, a fim de 
proporcionar a integridade dos trabalhadores do patrimônio e processo produtivo da instituição; obedecer as normas 
do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (CEREST); participar efetivamente da política de saúde do 
município, através dos programas implantados pela Secretaria Municipal de Saúde; informar o empregador, através 
de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho, bem como orientá-lo das medidas de 
eliminação ou neutralização; informar os trabalhadores sobre os riscos de sua atividade, bem como as medidas 
preventivas; analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de riscos de acidentes, doenças 
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do trabalho e a presença de agentes ambientais agressivos aos trabalhadores propondo o controle; executar os 
procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados; promover programas de prevenção de 
acidentes e doenças do trabalho, com a participação dos trabalhadores, orientando permanentemente dos 
procedimentos seguros a serem adotados; promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, 
reuniões, treinamentos, com o objetivo de divulgar as normas de higiene e segurança do trabalho, assuntos técnicos, 
administrativos e preventivos, visando evitar acidentes; executar normas de segurança referente a projetos de 
construção, ampliação, reforma, arranjo físico e de fluxo, com vistas à observância das medidas de segurança e 
higiene do trabalho, inclusive por terceiros; encaminhar aos setores e áreas competentes normas, regulamentos, 
documentações e divulgar para conhecimento e autodesenvolvimento dos trabalhadores; indicar, solicitar, e 
inspecionar equipamentos de proteção individual, e equipamentos contra incêndio; orientar as atividades 
desenvolvidas por empresas contratadas; cooperar com o meio ambiente, executar as atividades ligadas a segurança, 
levantar e estudar os dados estatísticos, articular e colaborar com os demais setores; informar os trabalhadores e o 
empregador sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas existentes na empresa, seus riscos específicos, bem 
como medidas e alternativas para eliminação e ou neutralização; analisar as condições ambientais de trabalho e 
emitir parecer técnico que subsidia o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador; 
articular-se e colaborar com os órgãos e entidades ligadas a prevenção, participar de treinamentos, seminários, 
congressos, e cursos visando o aperfeiçoamento profissional. ; executar outras tarefas afins. 

Telefonista 
Operar centrais telefônicas, troncos e ramais; orientar e emitir pareceres sobre os serviços referentes a centrais 
telefônicas; atender as chamadas internas e externas, localizando pessoas quando solicitadas; controlar e auxiliar as 
ligações de telefone automático; prestar informações gerais relacionadas com o órgão; manter registro de ligações a 
longa distância; receber e transmitir mensagens pelo telefone; comunicar ao chefe imediato os defeitos verificados 
nos ramais e mesa; fornecer dados para elaboração de expedientes à empresa concessionária dos serviços 
telefônicos, a respeito de mudança, instalação, retirada, defeito, etc.; propor normas de serviços e remodelação de 
equipamento; executar tarefas semelhantes e afins. 

 CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR 

Analista Administrativo 
Apresentar alternativas para: - Melhoria constante do atendimento às necessidades dos cidadãos nas diversas áreas 
de atuação do município; - Racionalização da utilização e melhoraria dos ambientes de trabalho e dos recursos 
naturais e materiais postos à disposição do servidor público municipal; - Valorização, treinamento e requalificação do 
servidor público municipal; - Modernização e ampliação dos sistemas de tecnologia de informação e estatísticos; - 
Definição de novas estratégias para o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico do município. Atuar nas 
diversas áreas administrativas com foco na melhoria contínua de fluxos e métodos de trabalho para o incremento da 
produtividade da atividade pública. Pesquisar, desenvolver e/ou participar de projetos nas diversas áreas funcionais 
da administração pública, para a prática moderna da gestão pública. Assessorar as instâncias superiores da 
administração pública. Estruturar técnicas de desenvolvimento gerencial, formulando e/ou acompanhando o 
planejamento estratégico, tático e operacional. Organizar reuniões e/ou redigir atas. Preencher e organizar dados em 
sistemas informatizados. Elaborar anteprojetos de lei, minutas de decretos e outros atos normativos. Pesquisar e 
interpretar o ordenamento jurídico municipal, estadual e federal para observância da legalidade na(s) área(s) da 
administração municipal que estiver atuando. Elaborar projetos de lei e encaminhá-los ao legislativo municipal. 
Receber ofícios com projetos de lei aprovados pelo legislativo municipal, tomando a seguir todas as providências 
necessárias para o adequado ordenamento e arquivamento. Orientar e auxiliar a elaboração dos atos de pessoal 
relacionadas a folhas de pagamento, concessões de benefícios, férias, gratificações natalinas, afastamentos, 
remoções, cessões, reabilitações, recolhimentos de obrigações fiscais e/ou trabalhistas, entre outras. Executar a 
elaboração de instruções normativas, de observância obrigatória no município, visando estabelecer a padronização 
de procedimentos administrativos e operacionais. Elaborar ou colaborar na elaboração de relatórios parciais e anuais, 
atendendo às exigências ou normas da Prefeitura. Conhecer linhas de financiamento externo para a(s) área(s) da 
administração pública municipal que estiver atuando. Formatar e/ou analisar projetos de captação de recursos e/ou 
financiamentos externos. Executar trabalhos referentes à elaboração, acompanhamento, revisão e articulação das 
atividades de planejamento e orçamento governamentais. Executar trabalhos referentes à gestão financeira e 
patrimonial, analisar e auditar dados contábeis de programas e atividades atuariais. Analisar os atos e fatos da 
administração orçamentária, patrimonial, financeira, de pessoal e trabalhista do município. Contribuir com os 
trabalhos referentes à programação financeira anual e plurianual. Contribuir para a melhoria contínua da 
administração financeira do município. Colaborar na elaboração e acompanhamento das informações referentes ao 
orçamento, contabilidade, licitações, contratos, convênios, recursos humanos, obras e serviços municipais, no 
sistema de fiscalização integrada, com orientação dos Tribunais de Contas do Estado e da União. Executar e/ou 
auxiliar a administração e o controle do inventário municipal, incluindo todos os bens imóveis do município, bem 
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como de frota e de estoque de medicamentos, alimentos, material didático, material de expediente, entre outros. 
Orientar e acompanhar os procedimentos de compras e licitações, otimizando os processamentos dos pedidos. 
Redigir e/ou digitar documentos como correspondências, declarações atestados, ofícios, atas e outros, seguindo 
normas e procedimentos pré-estabelecidos de forma e estilo, a fim de contribuir com cumprimento de despachos em 
processos administrativos e agilizar o fluxo de trabalhos administrativos em sua área de atuação. Ler e interpretar 
documentos, suprindo a demanda originada ou direcionando-os aos destinatários que supram a demanda originada. 
Protocolar recebimento e encaminhamento de documentos, registrando informações necessárias e realizando os 
devidos encaminhamentos, a fim de otimizar o processo e manter informações pertinentes. 

* Organizar metodologicamente o compêndio legislativo e documental do município, compilando dados registrados 
através de critérios de agrupamento e códigos de identificação. Arquivar e classificar documentos, correspondências, 
relatórios, fichas e demais materiais, contribuindo com o acondicionamento, conservação e fácil localização deles. 
Contribuir com a abertura de processos administrativos, realizando procedimentos e encaminhando-os aos devidos 
setores, bem como fazendo controle de seu andamento. 

Analista Clínico em Laboratório 
Executar e supervisionar atividades específicas do laboratório de análises clínicas, desde a coleta do material para 
análise até a entrega do laudo final do cliente; executar e/ou supervisionar análises hematológicas, urinárias, 
dosagens hormonais e bioquímicas, toxicológicas, cito patológicas e outras, fazendo uso de metodologias e 
equipamentos necessários; assumir responsabilidades pelos laudos dos exames realizados no laboratório, assinando-
os; zelar pela sua segurança e de terceiros, orientado a distribuição de atividades para a equipe auxiliar, além de 
supervisionar a utilização e manipulação correta dos materiais e equipamentos, observando cuidados à higiene e 
biossegurança; zelar pela segurança, conservação e manutenção de materiais, equipamentos e do seu ambiente de 
trabalho; assessorar a elaboração de projetos de construção e montagem de áreas especificas; especificar, prever, 
solicitar e controlar materiais, insumos e equipamentos, emitindo parecer técnico em sua aquisição; participar de 
equipe multidisciplinar, colaborando na elaboração, execução e avaliação de programas de saúde pública; participar 
em comissões técnicas e auditorias, com fins diversos, emitindo laudos e pareceres técnicos de sua competência; 
elaborar manuais de procedimentos, manuais técnicos e formulários, buscando normatizar e operacionalizar o 
funcionamento dos laboratórios, criando e/ou observando padrões técnicos e sanitários de acordo com a legislação; 
desempenhar outras tarefas afins.  

Arquiteto e Urbanista 
Realizar supervisão, coordenação e orientação técnica; fazer estudo, planejamento, projeto e especificação; fazer 
estudo de viabilidade técnico-econômica; assistência, assessoria e consultoria; realizar a direção de obra e serviço 
técnico; realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; elaborar orçamento; realizar a 
padronização, mensuração e controle de qualidade; ser responsável pela execução de obra e serviço técnico; realizar 
a fiscalização de obra e serviço técnico; realizar a condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou 
manutenção; executar a instalação, montagem e reparo; realizar a operação e manutenção de equipamento e 
instalação; fazer a execução de desenho técnico; planejar, programar, organizar, coordenar a execução das atividades 
relacionadas com a construção, reforma, manutenção e locação de prédios públicos, bem como a definição das 
instalações e equipamentos; realizar exame técnico de processos relativos a execução de obras compreendendo a 
verificação de projetos e das especificações quanto as normas e padronizações; participar de comissões técnicas; 
participar de comissões de sindicâncias; participar da elaboração e execução de convênios que incluam projetos de 
construção, ampliação, reforma ou remoção de obras e instalações públicas; acompanhar e analisar o cumprimento 
dos contratos celebrados para a execução de obras e serviços públicos; efetuar fiscalização dos prédios próprios ou 
locados pelo órgão, com a finalidade de controlar as condições de uso e habitação; embargar construções que não 
atendam as especificações do projeto original e as normas de responsabilidade técnica; fiscalizar imóveis financiados 
pelo órgão; fiscalizar obras públicas; orientar o mapeamento e a cartografia de levantamentos feitos a áreas 
operacionais; orientar, analisar e fiscalizar a elaboração de projetos estruturais, instalações hidro sanitárias, elétricas, 
telefônicas, sinalização, sonorização; elaborar projetos de urbanismo; elaborar projetos de paisagismo; elaborar 
projetos de arquitetura de interiores; elaborar projetos de conforto ambiental; elaborar processos licitatórios; 
elaborar memoriais descritivos; elaborar orçamentos e cronogramas físico-financeiro; elaborar projetos de 
loteamentos; elaborar e analisar planos diretores; elaborar e analisar normas e diretrizes para o planejamento, 
ordenamento territorial, controle, uso, parcelamento e ocupação do solo urbano; elaborar estudo, projeto e, 
fiscalização de núcleos habitacionais e obras; apresentar relatórios de suas atividades; desempenhar outras tarefas 
correlatas. 

Arquivista 
Realizar o processamento técnico do acervo, supervisionar o trabalho de conservação do acervo, coordenar o 
processamento técnico do acervo, elaborar sistema de arquivo; realizar pesquisas para subsidiar a organização do 
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acervo e orientar em suas aplicações técnicos e científicas as atividades do arquivo por ele desenvolvidas e executar 
outras tarefas afins. 

Assistente Social 
Elaborar, implementar, executar e avaliar projetos e políticas inerentes ao serviço social em saúde pública; realizar 
estudos e pesquisas com objetivo de conhecer as características de cada comunidade, a fim de que os programas e 
ações do Serviço Social venham ao encontro das necessidades reais da população; conhecer os principais problemas 
de saúde da população, a fim de discutir, com a equipe multidisciplinar, as ações de saúde que devem ser 
desenvolvidas, buscando a resolutividade dos problemas; planejar, avaliar e organizar benefícios e serviços sociais; 
divulgar os serviços da Secretaria Municipal de Saúde junto à população, incentivando-a a usufruir da infraestrutura 
oferecida; incentivar a comunidade a interessar-se por questões sanitárias, participando da identificação dos 
principais problemas e auxiliando definição e execução de ações necessárias para melhor condição de vida e saúde; 
incentivar a população a exercer seu direito de cidadania, participando dos programas assistenciais de saúde 
oferecidos e, consequentemente, na participação do controle social; participar, ativamente, da equipe 
multidisciplinar, auxiliando na busca de formas de entrosamento gradativo de toda equipe, na execução de atividades 
educativas; executar as demais atividades inerentes ao cargo, zelando por sua segurança e de terceiros, além de 
conservação manutenção de materiais e equipamentos em seu ambiente de trabalho; cumprir e fazer cumprir o 
código de ética do assistente social; participar efetivamente das políticas social e de saúde do município, através dos 
programas implantados pelas Secretaria de Desenvolvimento Comunitário e Habitação e Secretaria Municipal de 
Saúde; assessorar os órgãos de administração pública direta em matérias de serviço social; fazer treinamento, 
avaliação e supervisão direta de estagiários de serviço social; elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e 
comissões julgadoras de concursos ou outras formas de seleção para assistentes sociais, ou onde sejam aferidos 
conhecimentos inerentes ao serviço social; fiscalizar o exercício profissional através dos conselhos federal e regional; 
cumprir as determinações do sistema único de saúde local; realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo do 
serviço social; preparar programas de trabalho referentes ao serviço social; realizar e interpretar pesquisas sociais; 
orientar e executar trabalhos nos casos de reabilitação profissional; encaminhar clientes a dispensários e hospitais 
acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos, assistindo aos familiares; planejar e promover inquéritos 
sobre a situação de escolares e suas famílias; fazer triagem dos casos apresentados para estudo, prestando orientação 
com vistas à solução adequada do problema; estudar os antecedentes da família; orientar a seleção socioeconômica 
para a concessão de bolsas de estudo e outros auxílios do município; selecionar candidatos a amparo pelos serviços 
de assistência à velhice, à infância abandonada, a cegos, etc.; fazer levantamentos socioeconômicos com vistas a 
planejamento habitacional, nas comunidades; pesquisar problemas relacionados com o trabalho; supervisionar e 
manter registros dos casos investigados; prestar serviços em creches, centros de cuidados diurnos de oportunidades 
e sociais; prestar assessoramento; participar no desenvolvimento de pesquisa médico-sociais e interpretar, junto ao 
médico, a situação social do doente e de sua família; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução 
de atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive editadas no respectivo regulamento da profissão. 

Auditor de Controle Interno 
Examina a integridade a adequação dos controles internos e das informações físicas, contábeis, financeiras e 
operacionais do órgão ou entidade, com ênfase na gestão e na legalidade; observar o exame analítico e pericial da 
legalidade dos atos da administração orçamentária, financeira e patrimonial, bem como da regularidade dos atos 
técnicos profissionais praticados no âmbito do SUS, por pessoas físicas e jurídicas, integrantes ou participantes do 
sistema; acompanhar ou instruir processos administrativos originados por denúncias de usuários do SUS, no que 
concerne a qualidade dos serviços prestados ou a legalidade desses serviços. 

Auditor de Tributos 
Prestar assessoria técnica em matéria fiscal e tributária, realizar auditorias fiscais em sujeitos passivos da obrigação 
tributária e nos procedimentos internos de arrecadação e fiscalização; emitir pareceres, despachos e manifestações 
em processos e procedimentos tributários; respeitar as disposições do Código Tributário Municipal, desenvolver as 
atividades de fiscalização, conforme previsto na legislação municipal inclusive as previstas para o cargo de fiscal de 
tributos, cumprir as formalidades legais na constituição do crédito tributário; fornecer subsídios para a tomada de 
decisões pela administração; coordenar grupos de trabalho, inclusive na fiscalização e arrecadação tributária fiscalizar 
ISQN- Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, em escrita fiscal ou contábil; ITBI - Imposto sobre a Transmissão 
de Intervivos a qualquer título, por ato oneroso de bens e imóveis, IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, 
contribuição de melhoria e taxas de pessoas físicas e jurídicas; realizar serviços relacionados a tributação, 
atendimento ao contribuinte e instruir processos, efetuar lançamento de tributos, realizar serviços relacionados como 
o movimento econômico, realizar plantões fiscais, cadastramento, recadastramento e atualizações cadastrais, 
elaborar mapas de fiscalização dos tributos, expedir notificação, relatórios de notificação, proceder enquadramento 
fiscal, intimação para apresentação de documentos, lavrar auto de infração, informar e expedir certidões, expedir 
termos de início e encerramento de fiscalização, assinar protocolos de recebimentos e devolução de documentos, 
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expedir cópia de fichas de visitas, relatórios das notificações e autos de infrações, emitir termo de enquadramento 
em estimativa fiscal, proferir parecer, informações e instruções aos requerimentos de contencioso e consultas a 
legislação fiscal; proceder fiscalização em regimes especial como diligências; proceder vistoria in loco; Emitir DAM, 
proceder todos os registros e executar outras tarefas afins. 

Bibliotecário 
Disponibilizar informação em Qualquer suporte: Localizar informações; Recuperar informações; Prestar atendimento 
personalizado; Elaborar estratégias de buscas; avançadas; Intercambiar informações e documentos; Controlar 
circulação de recursos informacionais; Prestar serviços de informação on-line; Normalizar trabalhos técnico-
científicos. Gerenciar unidades, redes e sistemas de informação: Elaborar programas e projetos de ação; Projetar 
custos de serviços e produtos; Implementar atividades cooperativas entre instituições; Administrar o 
compartilhamento de recursos informacionais; Desenvolver planos de divulgação e marketing; Desenvolver políticas 
de informação; Projetar unidades, redes e sistemas de informação; Automatizar unidades de informação; 
Desenvolver padrões de qualidade gerencial; Controlar a execução dos planos de atividades; Elaborar políticas de 
funcionamento de unidades, redes e sistemas de informação; Controlar segurança patrimonial da unidade, rede e 
sistema de informação; Controlar conservação do patrimônio físico da unidade, rede e sistema de informação; Avaliar 
serviços e produtos de unidades, redes e sistema de informação; Avaliar desempenho de pessoas em unidades, redes 
e sistema de informação; Elaborar manuais de serviços e procedimentos; Analisar tecnologias de informação e 
comunicação; Administrar consórcios de unidades, redes e sistemas de informação; Implantar unidades, redes e 
sistemas de informação; Tratar tecnicamente recursos informacionais: Registrar recursos informacionais; Classificar 
recursos informacionais; Catalogar recursos informacionais; Elaborar linguagens documentárias; Elaborar resenhas e 
resumos; Desenvolver bases de dados; Efetuar manutenção de bases de dados; Gerenciar Qualidade e conteúdo de 
fontes de informação; Gerar fontes de informação; Reformatar suportes; Migrar dados; Desenvolver metodologias 
para geração de documentos digitais ou eletrônicos. Desenvolver recursos informacionais: Elaborar políticas de 
desenvolvimento de recursos informacionais; Selecionar recursos informacionais; Adquirir recursos informacionais; 
Armazenar recursos informacionais; Avaliar acervos; Inventariar acervos; Desenvolver interfaces de serviços 
informatizados; Descartar recursos informacionais; Conservar acervos; Preservar acervos; Desenvolver bibliotecas 
virtuais e digitais; Desenvolver planos de conservação preventiva; Disseminar informação: Disseminar seletivamente 
a informação; Compilar sumários correntes; Compilar bibliografia; Elaborar clipping de informações; Elaborar alerta 
bibliográfico; Elaborar boletim bibliográfico. Desenvolver estudos e pesquisas: Fazer sondagens sob demanda 
informacional; Coletar informações para memória institucional; Elaborar dossiês de informações; Elaborar pesquisas 
temáticas; Elaborar levantamento bibliográfico; Acessar bases de dados e outras fontes em meios eletrônicos; 
Realizar estudos cientométricos, bibliométricos e infométricos; Elaborar trabalhos técnico-científicos; Analisar dados 
estatísticos; Coletar dados estatísticos; Elaborar estudos de perfil de usuário e comunidade; Desenvolver critérios de 
controle de qualidade e conteúdo de fontes de informação; Analisar fluxos de informações; Elaborar diagnóstico de 
unidades de serviço; Prestar serviços de assessoria e consultoria: Prestar assessoria técnica a publicações; Subsidiar 
informações para tomada de decisões; Assessorar no planejamento de espaço físico da unidade de informação; 
Participar de comissões de normatização; Realizar perícias; Elaborar laudos técnicos; Realizar visitas técnicas; 
Assessorar a validação de cursos; Participar de atividades de biblioterapia. Realizar difusão cultural: Promover ação 
cultural; Promover atividades de fomento à leitura; Promover eventos culturais; Promover atividades para usuários 
especiais; Organizar atividades para a Terceira idade; Divulgar informações através de meios de comunicação formais 
e informais; Organizar bibliotecas itinerantes; Promover atividades infanto-juvenis; Desenvolver ações educativas: 
Capacitar o usuário; Capacitar recursos humanos; Orientar estágios; Elaborar serviços de apoio para educação 
presencial e à distância; Ministrar palestras; Realizar atividades de ensino. Incumbir-se de outras tarefas afins. 

Biólogo 
Estudos e pesquisas de origem, evolução, estrutura morfo-anatômica, fisiologia, distribuição, ecologia, classificação, 
filogenia e outros aspectos das diferentes formas de vida, para conhecer suas características, comportamento e 
outros dados relevantes sobre os seres vivos e o meio ambiente; estudos, pesquisas e análises laboratoriais nas áreas 
de parasitologia, microbiologia e imunologia, hematologia, histologia, citologia, patologia, anatomia, genética, 
bioquímica, biofísica, embriologia e fisiologia humana e produção de fisioterápicos; estudos e pesquisas relacionadas 
com a investigação científica ligada a Biologia Sanitária, Saúde Pública, epidemiologia de doenças transmissíveis, 
controle de vetores e técnicas de saneamento básico; atividades complementares relacionadas a conservação, 
preservação, erradicação, manejo e melhoramento de organismos e do meio ambiente e à Educação Ambiental; 
dirigir, gerenciar e administrar Fundações, Entidades Autárquicas, Institutos, Empresas Mistas e similares da 
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, que atuam nos vários setores ligados direta ou indiretamente 
à Biologia; realizar exames, vistorias, perícias, avaliações e arbitragens, assinar pareceres e laudos técnicos 
relacionados com os seres vivos e os ambientes naturais, de acordo com o currículo efetivamente realizado; produzir, 
multiplicar, padronizar, orçamentar e mensurar quali-quantitativamente, com inferência estatística, os recursos 
biológicos; manejar, conservar ou erradicar organismos vetores de interesse médico, agrícola, realizar, supervisionar 
e responsabilizar-se por exames laboratoriais de análises clínicas, analisando exsudato e transitados humanos e 
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outros materiais biológicos, utilizando diversas técnicas específicas e equipamentos apropriados; desenvolver 
pesquisas que resultem em Biotecnologia; participar, orientar e coordenar equipe técnica e de treinamento, 
realizando palestras, cursos, campanhas de cunho educativo ou técnico-científico no que diz respeito à saúde pública, 
biologia sanitária, à educação ambiental e outras áreas correlatas; supervisionar o recebimento de materiais 
científicos, promover sua identificação, conferir materiais destinados a exames diversos, com a finalidade de analisar, 
investigar ou executar outros procedimentos técnico-científicos; orientar e executar, quando em atividades 
laboratoriais, técnicas de limpeza, lavagem, desinfecção e esterilização de materiais e vidrarias de uso constante; 
apresentar relatórios técnicos periódicos e preparar trabalhos científicos para publicação e divulgação; anotar em 
fichas e relatórios apropriados, dados sobre descobertas, análises e conclusões de trabalhos/pesquisas científicas, de 
caráter básico ou aplicado, para possibilitar sua atualização ou auxiliar futuras pesquisas similares; executar outras 
tarefas correlatas e inerentes ao exercício profissional. 

Cirurgião Dentista 
Praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em 
cursos de pós-graduação; prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em 
odontologia; atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive, para justificação de 
faltas ao emprego (inciso III com redação dada pela lei n.º 6.215 de 30/06/1975); proceder à perícia odonto legal em 
foro civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa; aplicar anestesia local e troncular; aplicar analgesia e 
hipnose, desde que comprovadamente habilitado, quando constituírem meios eficazes para o tratamento; agir de 
forma preventiva, tomando medidas que evitem ou impeçam a evolução de doenças bucais; privilegiar ações que 
beneficiem o maior número de pessoas, viabilizando programas de atendimento que utilizem pessoal auxiliar, 
técnicas e equipamentos simplificados; trabalhar em equipe, dominando técnicas de atendimento clínico, executando 
as tarefas mais complexas e coordenando e supervisionando o desempenho de técnicos auxiliares; executar o 
trabalho clínico de sua exclusiva competência, delegando atividades mais simples ao pessoal auxiliar e aquelas mais 
complexas aos níveis especializados competentes; planejar, executar e avaliar as atividades clínicas considerando as 
características epidemiológicas e socioeconômicas da população a atender e os recursos humanos e materiais 
disponíveis; desenvolver os programas e atividades implantados pela Secretaria Municipal de Saúde, na área 
odontológica; responsabilizar-se pelas informações prestadas em fichas clínicas de pacientes, boletins diários de 
atendimento odontológico, mapas de produção, encaminhamentos de referência e contrarreferência, relatórios das 
ações e serviços prestados, prescrições, e quaisquer outros instrumentos utilizados pela Secretaria Municipal de 
Saúde na área odontológica; participar em ações de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde de trabalhador; 
zelar por sua própria segurança e de terceiros, bem como pela preservação e manutenção de materiais e 
equipamentos de seu ambiente de trabalho; participar dos programas de educação em saúde; participar na equipe 
multidisciplinar, colaborando em treinamentos e auxiliando no desenvolvimento de programas e ações de saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde; atender necessidades das Unidades Sanitárias, na execução de suas atividades, 
obedecendo às diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, visando à melhoria na qualidade dos 
serviços; emitir laudos, pareceres, atestados a ele pertinentes, Quando participar de auditorias e comissões técnicas; 
cumprir e fazer cumprir o código de ética odontológico; desempenhar outras tarefas afins. 

Contador 
Elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade; elaborar os balancetes mensais, 
orçamentários, financeiro e patrimonial com os respectivos demonstrativos; elaborar balanços gerais com os 
respectivos demonstrativos; elaborar registros de operações contábeis; organizar dados para a proposta 
orçamentária; elaborar certificados de exatidão de balanços e outras peças contábeis; fazer acompanhar da legislação 
sobre execução orçamentária; controlar empenhos e anulação de empenhos; orientar na organização de processo de 
tomadas de prestação de contas; assinar balanços e balancetes; fazer registros sistemáticos da legislação pertinente 
às atividades de contabilidade de administração financeira; preparar relatórios informativos sobre a situação 
financeira e patrimonial das repartições; opinar a respeito de consultas formuladas sobre matéria de natureza técnica, 
jurídica contábil financeira e orçamentária, propondo se for o caso, as soluções cabíveis em tese; emitir pareceres, 
laudos e informações sobre assuntos contábeis, financeiros e orçamentários; fornecer dados estatísticos de suas 
atividades; apresentar relatório de suas atividades; desempenhar outras tarefas afins. 

Coordenador Pedagógico para ensino fundamental I e II 
Participar da construção, implementação e efetivação do Projeto Político Pedagógico, conforme orientações da 
SEDUC. Participar dos encontros de formação e garantir a socialização nas Instituições Educativas. Organizar com a 
equipe gestora, encontros de planejamentos dos professores e momentos de estudos. Participar da construção dos 
Projetos Transversais acompanhando o seu desenvolvimento. Auxiliar na construção, descrição e análise do 
diagnóstico das turmas para encaminhamentos posteriores, conforme legislação vigente e orientações da SEDUC. 
Acompanhar a avaliação dos alunos, bem como as intervenções de encaminhamentos necessários ao processo 
ensino-aprendizagem e ao processo socioemocional da aprendizagem. Dialogar com a comunidade escolar, o 
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desempenho dos alunos e os pontos que concentram dificuldades de aprendizagem. Realizar encaminhamentos 
específicos sempre que o aluno apresentar dificuldades na aprendizagem. Acompanhar o desenvolvimento do aluno 
com foco na aprendizagem, visando melhorar o desempenho e os índices nas avaliações externas. Acompanhar, 
auxiliar e organizar reuniões de Pais, Conselho Escolar e Professores sobre questões pedagógicas (periodicamente). 
Incentivar os docentes no desenvolvimento do trabalho em equipe, coerente e articulado com o Projeto Político 
Pedagógico segundo orientação da SEDUC. Auxiliar os docentes na elaboração dos planos de aulas/docentes, 
subsidiando-os com materiais de pesquisa e estudo que possam auxiliá-los na prática pedagógica em sala de aula. 
Acompanhar o desenvolvimento dos planos de aulas/docentes planejados pelos professores, realizando intervenções 
sempre que necessário; respeitando o Projeto Político Pedagógico da Secretaria de Educação. Participar e interagir 
efetivamente no processo de aprendizagem em sala de aula, o professor regente e/ou na sua ausência sem causar 
prejuízo na aprendizagem dos alunos. Participar de todos os eventos e capacitações promovidas pela Secretaria de 
Educação. Articular com os professores, para que todos os espaços coletivos sejam para fins pedagógicos, tais como: 
sala de leitura, sala de informática e demais espaços pedagógicos. Incentivar, fomentar e motivar o uso pedagógico 
de forma significativa dos materiais disponíveis na escola e os adquiridos pela SEDUC, promovendo o acesso aos 
docentes e aos alunos. Assumir turma quando houver de falta professor em sala de aula, garantindo a continuidade 
do percurso formativo. Estar em constante aperfeiçoamento em relação as tecnologias, desenvolvendo habilidades 
tecnológicas e incentivando o uso das mesmas em sala de aula para obtenção de melhores resultados, levando em 
consideração o desenvolvimento do aluno e qualidade de ensino. 

Coordenador Pedagógico para Educação Infantil 
Participar da construção, implementação e efetivação do Projeto Político Pedagógico, conforme orientações da 
SEDUC. Participar dos encontros de formação e garantir a socialização nas Instituições Educativas. Organizar com a 
equipe gestora, encontros de planejamentos dos professores e momentos de estudos. Participar da construção dos 
Projetos Transversais acompanhando o seu desenvolvimento. Auxiliar na construção, descrição e análise do 
diagnóstico das turmas para encaminhamentos posteriores, conforme legislação vigente e orientações da SEDUC. 
Acompanhar a avaliação dos alunos, bem como as intervenções de encaminhamentos necessários ao processo 
ensino-aprendizagem e ao processo sócio emocional da aprendizagem. Dialogar com a comunidade escolar, o 
desempenho dos alunos e os pontos que concentram dificuldades de aprendizagem. Realizar encaminhamentos 
específicos sempre que o aluno apresentar dificuldades na aprendizagem. Acompanhar o desenvolvimento do aluno 
com foco na aprendizagem, visando melhorar o desempenho e os índices nas avaliações externas. Acompanhar, 
auxiliar e organizar reuniões de Pais, Conselho Escolar e Professores sobre questões pedagógicas (periodicamente). 
Incentivar os docentes no desenvolvimento do trabalho em equipe, coerente e articulado com o Projeto Político 
Pedagógico segundo orientação da SEDUC. Auxiliar os docentes na elaboração dos planos de aulas/docentes, 
subsidiando-os com materiais de pesquisa e estudo que possam auxiliá-los na prática pedagógica em sala de aula. 
Acompanhar o desenvolvimento dos planos de aulas/docentes planejados pelos professores, realizando intervenções 
sempre que necessário; respeitando o Projeto Político Pedagógico da Secretaria de Educação. Participar e interagir 
efetivamente no processo de aprendizagem em sala de aula, com o professor regente e/ou na sua ausência sem 
causar prejuízo na aprendizagem dos alunos. Participar de todos os eventos e capacitações promovidas pela 
Secretaria de Educação. Articular com os professores, para que todos os espaços coletivos sejam para fins 
pedagógicos, tais como: sala de leitura, sala de informática e demais espaços pedagógicos. Incentivar, fomentar e 
motivar o uso pedagógico de forma significativa dos materiais disponíveis na escola e os adquiridos pela SEDUC, 
promovendo o acesso aos docentes e aos alunos. Assumir turma quando houver de falta professor em sala de aula, 
garantindo a continuidade do percurso formativo. Estar em constante aperfeiçoamento em relação as tecnologias, 
desenvolvendo habilidades tecnológicas e incentivando o uso das mesmas em sala de aula para obtenção de melhores 
resultados, levando em consideração o desenvolvimento do aluno e qualidade de ensino. 

Difusor de Turismo 
Proceder o levantamento e planejar o aproveitamento dos recursos turísticos do município, bem como estudar as 
suas potencialidades; manipular dados turísticos obtidos nos pontos de entrada de turistas; elaborar dados e 
informações turísticas; participar da elaboração do Plano Municipal de Turismo; planejar campanha de divulgação, 
visando o envolvimento da população sobre as vantagens do desenvolvimento turístico; manter contato com os 
órgãos similares no âmbito Federal, Estadual e Municipal, a fim de incentivar o turismo, objetivando a recuperação, 
conservação e exploração dos recursos turísticos existentes no município; estudar, incrementar e colaborar na 
realização de certames, feiras e exposições em geral; orientar a organização de festividades populares e a promoção 
de recursos sobre trabalhos considerados de interesse turístico para o município; planejar; analisar e executar 
eventos turísticos; colaborar com as empresas de turismo, quando solicitado, em estudos que visem a uma melhor 
prestação de serviços e o consequente incremento do turismo no município; realizar estudos da conjuntura turística 
acompanhando o desenvolvimento turístico do município; analisar os efeitos dos polos emissores e receptores de 
turistas sobre os indivíduos, grupos ou categorias sociais; interpretar dados sobre os costumes, práticas e hábitos dos 
fluxos turísticos; prestar assessoramento a autoridades em assuntos de sua competência; emitir pareceres em 
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matérias de sua especialidade; orientar; coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes 
auxiliares; executar outras tarefas afins. 

Enfermeiro 
Dirigir órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde; organizar e dirigir os serviços e 
de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares; planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os 
serviços de assistência de enfermagem; prestar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de 
enfermagem; realizar consulta de enfermagem; prescrever a assistência de enfermagem; cuidar diretamente de 
enfermagem a pacientes graves com risco de vida; cuidar de enfermagem de maior complexidade técnica e que 
exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; participar no planejamento, 
execução e avaliação dos programas; participar na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de 
saúde; prescrever medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina 
estabelecida pela instituição; participar em projetos de construção ou reforma de unidade de internação; prevenir e 
controlar as infecções hospitalares (policlínicas); participar na elaboração de medidas de prevenção e controle 
sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem; participar na 
prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica; prestar 
assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido; participar nos programas e nas 
atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e 
de alto risco; acompanhar a evolução e o trabalho de parto; executar a assistência obstétrica em situações de 
emergência e execução do parto sem distocia; participar nos programas de higiene e segurança do trabalho e de 
prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; participar nos programas de treinamento e 
aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continuada; participar na 
elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra referência do paciente nos diferentes níveis de 
atenção à saúde; Participar no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde; participar em 
bancas examinadoras, em matérias específicas de enfermagem, nos concursos para provimento de cargo e 
contratação de enfermeiro ou pessoal técnico e auxiliar de enfermagem; participar efetivamente da política de saúde 
do município, através dos programas implantados pela secretaria municipal de saúde; desempenhar outras tarefas 
afins. 

Engenheiro Agrimensor e Cartográfico 
Realizar atividades em topografia, geodésia e batimetria; realizar levantamentos planialtimétricos, gravimétrico, 
geofísicos e batimétricos; implantar pontos geodésicos e topográficos; operar base de monitoramento contínuo de 
satélites posicionadores; realizar astronomia de posição; realizar cálculos topográficos e geodésicos; representar 
levantamentos topográficos, geodésicos, batimétricos, geofísicos e gravimétrico; locar dados e informações 
georreferenciadas; fornecer suporte técnico a projetos e obras correlatas; elaborar documentos cartográficos: 
estabelecer sistemas de projeção cartográfica; estabelecer semiologia e semiografia do documento cartográfico; 
elaborar processo de generalização cartográfica; estabelecer articulação de cartas de projeto;: preparar original 
cartográfico para impressão; controlar qualidade da elaboração do documento cartográfico; verificar qualidade do 
documento cartográfico; compatibilizar sistemas geodésicos; gerar modelos digitais de terreno e elevação 
(mdt/mde); efetuar levantamentos através de imageamento terrestre, aéreo e orbital: planejar cobertura 
aerofotogramétrica; planejar cobertura por sensor orbital ; efetuar fotogrametria terrestre; determinar apoio 
terrestre aos levantamentos através de sensores aéreos e orbitais; efetuar aerotriangulação; processar imagens 
fotográficas e orbitais; ortorretificar imagens; restituir imagens e fotos; reambular originais cartográficos; interpretar 
imagens; editar restituições; gerenciar projetos e obras de agrimensura e cartografia: examinar viabilidade técnica de 
projetos selecionar métodos e equipamentos de projetos; montar propostas e editais; montar cronogramas, físicos e 
financeiros; monitorar cronogramas físicos e financeiros; supervisionar e fiscalizar obras, projetos e serviços; 
controlar estoques de materiais ; controlar plana final (as-built) de obra; prestar consultoria técnica em agrimensura 
e cartografia; assessorar na implantação de sistemas de informações geográficas: classificar objetos de sistema e 
informação geográfica ; especificar base de dados geográficos ; avaliar ferramentas de sistema de informação 
geográfica disponível; desenvolver modelo topológico de sistema de informação geográfica; integrar bancos de dados 
e base cartográficas ao sistema de informação geográfica; produzir informações geográficas espaciais e descritivas; 
aplicar agrimensura legal: examinar documentos para processos jurídicos; demarcar propriedades, reservas legais e 
de preservação; desmembrar e remembrar propriedades rurais e urbanas; retificar e ratificar limites e áreas rurais e 
urbanas; identificar terras devolutas (ação discriminatória) ; vistoriar propriedades rurais urbanas em ações judiciais; 
executar avaliações e perícias técnicas; emitir laudos técnicos e memoriais descritivos; implantar cadastro técnico 
multifinalitário: orientar definição do cadastro; definir base cartográfica; definir logística de trabalho; estruturar 
banco de dados ; realizar levantamentos cadastrais urbanos e rurais coletar e validar dados cadastrais; definir 
metodologia de atualização de cadastro; implementar projetos geométricos: projetar loteamento, estradas, 
assentamento, estudo de traçados (linha de transmissão e dutos), fornecer planta topográfica para projetos de 
reflorestamento; pesquisar tecnologias em agrimensura e cartografia: identificar novas metodologias de trabalho; 
testar potencial de equipamentos de trabalho, formular modelo matemático e algoritmo para desenvolvimento de 
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programas computacionais; migrar dados entre programas computacionais; ministrar palestras, seminários, cursos e 
treinamentos; publicar resultados de pesquisa. 

Engenheiro Agrônomo 
Orientar e revisar, com grau de autonomia de ação e critério , as atividades de equipes subordinadas; introduzir e 
criar variedades de plantas de elevada produtividade, características tecnológicas e de mercado desejáveis; introduzir 
e fazer a seleção, melhoramento e produção de legumes, cereais, raízes, tubérculos, bulbos, oleaginosas, têxteis, 
hortícolas, frutícolas e outras culturas de interesse econômico; produzir e fazer a multiplicação e tecnologia de 
sementes e mudas; atuar nas áreas da ecologia, fisiologia, botânica e taxionomia vegetal, nutrição vegetal, corretivos 
e fertilizantes, biologia, química e física do solo, emprego de produtos químicos e biológicos na agricultura; orientar 
aos usuários, em técnicas relacionadas com a produção vegetal; organizar programas e campanhas de profilaxia e 
combate e doenças e pragas dos vegetais; exercer atividades relacionadas com a influência do solo, seus acidentes e 
produtos na transmissão de doenças endêmicas; realizar o estudo sistemático de plantas que servem como 
criadouros de vetores, a sua distribuição geográfica e estacional, objetivando a eliminação desses criadouros; realizar 
a avaliação dos resultados do uso de herbicidas nas plantas visadas, na flora circundante e naquela que existir nas 
propriedades rurais próximas; efetuar o controle das áreas em que forem aplicadas herbicidas, quanto à recuperação 
e ressurgimento das plantas combatidas; realizar o estudo do solo, mananciais, vegetação neles existentes ou ao 
longo de cursos d`água e alagados, para identificação de criadouros de parasitas patogênicos ou de vetores de 
doenças endêmicas; projetar, dirigir e orientar a execução de pequenas obras de hidrografia sanitária, com fins 
profiláticos ou de controle de endemias; participar no reconhecimento geográfico de área para a implantação de 
programas ou atividades, tendo em vista o estudo de sua viabilidade, em função de fatores geoclimáticos existentes; 
orientar na confecção de cartogramas de levantamento de terreno, clima e outros dados necessários ao 
planejamento e execução de planos de trabalho; orientar a execução de levantamento de áreas em processo de 
povoamento e colonização, de seus fatores ecológicos e outros que impliquem em riscos epidemiológicos; orientar 
na manutenção, conservação e recuperação de equipamentos operacionais e participação em sua seleção para 
aquisição; participar no planejamento, execução e supervisão das operações de inseticidas; participar no 
planejamento e direção de operações de campo contra vetores de doenças endêmicas em área em que ocorra 
resistência dos mesmos aos métodos convencionais para o seu controle; realizar as investigações sobre o valor 
fitossanitário dos diversos produtos empregados no combate de pragas e doenças dos vegetais; realizar a divulgação 
com fins educativos de métodos e processos de combate a pragas e doenças dos vegetais, através dos meios de 
comunicação usuais; realizar a execução de serviços de desinfecção fitossanitária; inspecionar vegetais submetidos à 
quarentena; orientar aos usuários de técnicas relacionadas com a defesa fitossanitária; atuar na resolução de 
problemas econômicos da produção agrícola e a decisões econômicas que deverão ser tomadas em nível das unidades 
de produção; promover a integração do setor agrícola nos planos e programas regionais e nacionais; programas de 
investimentos no setor agrícola; estudar pela viabilidade econômica dos experimentos agropecuários; atuar na 
orientação aos usuários, em técnicas relacionadas a economia rural; fazer levantamento do uso atual, capacidade de 
uso, classificação, planejamento e conservação do solo; atuar na mecanização agrícola; realizar avaliação agrícola; 
construções rurais; instalações elétricas de baixa tensão, para fins agrícolas; topografia e fotointerpretação; irrigação 
e drenagem para fins agrícolas; captação de águas, reservatórios e barragens para fins agrícolas; estradas de rodagem 
vicinais para fins agrícolas; fazer o exame de problemas técnicos de engenharia rural; orientar aos usuários, em 
técnicas relacionadas à engenharia rural; orientar aos usuários, em relação à tecnologia agrícola; emitir laudos e 
pareceres sobre assuntos de sua competência; manter permanente articulação com Órgãos Estaduais e Federais, 
visando aplicação de melhores técnicas no setor; apresentar relatórios periódicos; desempenhar outras tarefas afins. 

Engenheiro Civil 
Realizar supervisão, coordenação e orientação técnica; fazer estudo, planejamento, projeto e especificação; fazer 
estudo de viabilidade técnico-econômica; assistência, assessoria e consultoria; realizar a direção de obra e serviço 
técnico; realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; elaborar orçamento; realizar a 
padronização, mensuração e controle de qualidade; ser responsável pela execução de obra e serviço técnico; realizar 
a fiscalização de obra e serviço técnico; realizar a condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou 
manutenção; executar a instalação, montagem e reparo; realizar a operação e manutenção de equipamento e 
instalação; fazer a execução de desenho técnico; planejar, programar, organizar, coordenar a execução das atividades 
relacionadas com a construção, reforma, manutenção e locação de prédios escolares, administrativos e esportivos, 
bem como a definição das instalações e equipamentos; executar serviços de urbanismo, obras de arquitetura 
paisagística e obras de decoração arquitetônica; orientar o mapeamento e a cartografia de levantamentos feitos a 
áreas operacionais; realizar exame técnico de processos relativos a execução de obras compreendendo a verificação 
de projetos e das especificações quanto as normas e padronizações; participar da elaboração e execução de convênios 
que incluam projetos de construção, ampliação ou remoção de obras e instalações; fazer avaliações, perícias e 
arbitramentos relativos a especialidade; acompanhar e analisar o cumprimento dos contratos celebrados para a 
execução de obras e serviços; efetuar constante fiscalização dos prédios próprios ou locados pelo órgão, com a 
finalidade de controlar as condições de uso e habitação; embargar construções que não atendam as especificações 
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do projeto original e as normas de responsabilidade técnica; executar estudo, projeto, fiscalização e construção de 
núcleos habitacionais e obras; fiscalizar imóveis financiados pelo município; participar de comissões técnicas; elaborar 
projetos de loteamentos; coordenar e supervisionar a manutenção de equipamentos; estudar e desenvolver métodos 
operacionais, bem como, elaborar normas e instruções disciplinadoras para o uso e manutenção dos veículos, 
equipamentos e obras municipais; elaborar projetos, analisar, fiscalizar e executar instalações elétricas, telefônicas, 
sinalização, sonorização e relógio sincronizado; executar a locação de obras, junto a topografia e batimetria; 
apresentar relatórios de suas atividades; desempenhar outras tarefas afins. 

Engenheiro de Alimentos 
Estudar e pesquisar as reservas de agricultura, pecuária e pesca com o objetivo de melhorar o padrão alimentar, 
analisar as substâncias nutritivas dos alimentos, fazer o controle de qualidade dos produtos e dos alimentos nos 
projetos e programas em que atuar; organizar métodos de reciclagem e de reaproveitamento de alimentos de origem 
vegetal e animal, supervisionar o manuseio, a coleta, o armazenamento dos produtos, determinar formas de 
conservação antes e depois da industrialização dos mesmos; executar outras tarefas afins. 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 
Supervisionar, coordenar, e orientar tecnicamente os serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho; estudar as 
condições de segurança dos locais de trabalho, das instalações e equipamentos, visando o controle de riscos, 
poluição, higiene no trabalho, ergonomia, práticas contra incêndio e saneamento; planejar e desenvolver a 
implantação e técnica relativa a gerenciamento de controle de riscos; vistoriar, avaliar, realizar, perícias, emitir 
parecer, laudo técnico, e indicar medidas de controle sobre a exposição a agentes agressivos de riscos físicos, 
químicos e biológicos, caracterizando as atividades e operações e locais insalubres e perigosos; analisar riscos, 
acidentes e falhas, investigando causas, propondo medidas, inclusive econômicas; propor política, programas, 
normas e regulamentos de segurança e zelar pela sua observância; elaborar projetos de sistema de segurança e 
assessorar a elaboração de projetos de obras e instalação de equipamentos; estudar instalações, máquinas e 
equipamentos, planejar sistema de proteção contra incêndio e inspecionar o local de trabalho; especificar, controlar 
e fiscalizar os equipamentos de proteção coletivos e individuais assegurando sua qualidade e eficiência; opinar e 
participar da especificação de aquisição de produtos e substâncias, bem como sua manipulação, armazenamento e 
transporte; elaborar planos destinados a criar e desenvolver a prevenção; orientar o treinamento específico de 
segurança do trabalho; acompanhar a execução de obras adotando medidas de segurança propor medidas 
preventivas de segurança do trabalho, colaborar na fixação de requisitos de aptidão para o trabalho; informar aos 
trabalhadores e a comunidade, diretamente ou por meio de seus representantes, as condições que possam trazer 
danos a sua integridade e as medidas de eliminação ou neutralização dos riscos que devem ser tomadas. 

Engenheiro de Trânsito 
Desenvolver trabalho na área de Trânsito de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, tais como: Ambiente viário, 
Segurança no Trânsito, Economia no Transporte Urbano, Gerenciamento de Tráfego, Delitos de Trânsito, Sistemas 
Eletrônicos de Redução de Acidentes; Conhecer a legislação federal estadual e municipal pertinente; Conhecer todos 
os Manuais de Operação; Possuir Noções de Operação de Trânsito; Possuir noções de áreas de estacionamento em 
empreendimentos comerciais, condomínios residenciais, clubes, escolas ou indústrias; Conhecer os conceitos básicos 
e a praticabilidade de Acessos, Circulação, Ring Road e manobra de veículos em edificações; Conhecimento na área 
de Acessibilidade de veículos de carga; Possuir conhecimento de Sinalização em Geral. 

Engenheiro Eletricista 
Realizar supervisão, coordenação e orientação técnica; fazer estudo, planejamento, projeto e especificação; fazer 
estudo de viabilidade técnico-econômica; assistência, assessoria e consultoria; realizar a direção de obra e serviço 
técnico; realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; elaborar orçamento; realizar a 
padronização, mensuração e controle de qualidade; ser responsável pela execução de obra e serviço técnico; realizar 
a fiscalização de obra e serviço técnico; realizar a condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou 
manutenção; executar a instalação, montagem e reparo; realizar a operação e manutenção de equipamento e 
instalação; fazer a execução de desenho técnico; elaborar projeto elétrico; elaborar projeto telefônico; elaborar 
projeto contra descargas atmosféricas; elaborar projeto de lógica; elaborar projeto de sonorização; elaborar projeto 
de subestação de energia elétrica, quadros de comando, calculando todos os dispositivos de proteção e comando, 
adaptando as necessidades do sistema elétrico; realizar exame técnico de processos relativos a execução de obras 
compreendendo a verificação de projetos e das especificações quanto as normas e padronizações; participar na 
elaboração e execução de convênios que incluam projetos de construção, ampliação ou remoção de obras e 
instalações; planejar, programar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com fornecimento de energia 
elétrica nos casos de construção, reforma manutenção e locação de prédios escolares, administrativos e esportivos, 
bem como a definição das instalações e equipamentos; acompanhar e analisar o cumprimento dos contratos 
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elaborados para a execução das obras e serviços; elaborar projetos de redes de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública; fiscalizar imóveis financiados pelo município; participar de comissões técnicas; estudar e 
desenvolver métodos operacionais, bem como, elaborar normas e instruções disciplinadoras para o uso e 
manutenção de veículos, equipamentos e obras municipais; apresentar relatórios de suas atividades; desempenhar 
outras tarefas afins. 

Engenheiro Sanitarista 
Realizar supervisão, coordenação e orientação técnica; fazer estudo, planejamento, projeto e especificação; fazer 
estudo de viabilidade técnico-econômica; assistência, assessoria e consultoria; realizar a direção de obra e serviço 
técnico; realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; elaborar orçamento; realizar a 
padronização, mensuração e controle de qualidade; ser responsável pela execução de obra e serviço técnico; realizar 
a fiscalização de obra e serviço técnico; realizar a condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou 
manutenção; executar a instalação, montagem e reparo; realizar a operação e manutenção de equipamento e 
instalação; fazer a execução de desenho técnico; apresentar relatórios de suas atividades; executar outras tarefas 
afins. 

Farmacêutico 
Desempenhar funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e farmacopeicas; fiscalização 
profissional sanitárias; participar da elaboração e ou fazer cumprir normas e disposições gerais relativas ao 
armazenamento, controle de estoque e distribuição de medicamentos, germicidas e produtos correlatos, garantindo 
sua qualidade e otimizando a terapia medicamentosa; participar de discussões técnicas para seleção e aquisição de 
medicamentos, germicidas e produtos correlatos, garantindo sua qualidade e otimizando a terapia medicamentosa; 
elaborar manuais de procedimentos, manuais técnicos, formulários e lista de medicamentos, buscando normatizar e 
operacionalizar o funcionamento da assistência farmacêutica, criando padrões técnicos e sanitários de acordo com a 
legislação; gerir racionalmente recursos materiais e humanos, de forma a dar garantia de qualidade aos serviços 
prestados na área de medicamentos; atender os receituários médicos, observando a legalidade da receita, avaliando 
a compatibilidade física e química, bem como averiguando a dose, via de administração, duração do tratamento e 
dose cumulativa dos medicamentos prescritos; informar de forma clara e compreensiva, sobre o modo correto de 
administração dos medicamentos, alertando sobre reações adversas e interações medicamentosas com alimentos 
e/ou produtos ingeridos concomitantemente; atuar na promoção da educação dos profissionais de saúde e de 
pacientes; atuar como fonte de informação sobre medicamentos aos outros profissionais de saúde; participar de 
equipe multidisciplinar, colaborando na elaboração, execução e avaliação de programas de saúde publica; executar 
funções como: reconstituição de medicamentos, preparo de misturas intravenosas e nutrição parenteral, 
fracionamento de doses, produção de medicamentos, e outras atividades passíveis de serem realizadas e atribuições 
do farmacêutico; atuar junto a central de esterilização na orientação de processos de desinfecção e esterilização de 
materiais; atuar em farmácia clínica; participar como membro de comissões de sua competência como: comissão de 
farmácia e terapêutica, padronização de medicamentos, comissão de controle de infecção hospitalar, licitações e 
pareceres técnicos; atuar no controle de qualidade de águas de consumo humano, residuárias e controle de 
operações de estação de tratamento de águas e esgotos domésticos e industriais de piscinas, praias e balneários, 
desde a coleta de amostras, análises físico químicas e microbiológicas, até emissão e assinatura de laudos e pareceres 
técnicos; executar e ou supervisionar análises físico-químicos, sensoriais, microscópicas, toxicológicas, 
microbiológicas, fito químicas, ensaios biológicos e outras, fazendo uso de metodologias e equipamentos necessários; 
atuar em farmácia homeopática, desde que devidamente habilitado; programar, supervisionar, inspecionar, bem 
como responder tecnicamente pela realização de exames laboratoriais, controle de qualidade de insumos de natureza 
biológica, química e física, emitindo laudos, pareceres e diagnósticos; fazer pesquisas quantitativas e qualitativas em 
amostras de materiais, dos exames requisitados; coordenar, executar e supervisionar atividade específicas do 
laboratório de análises clínicas, desde a coleta do material para análise, até entrega do laudo final ao cliente; executar 
e/ou supervisionar análises hematológicas, sorológicas, bacteriológicas, parasitológicas, coprológicas e outras, 
utilizando-se de aparelhos e técnicas específicas; assumir responsabilidades pelos laudos dos exames realizados no 
laboratório, assinando-os, oferecendo assim maior credibilidade e segurança ao requisitante; orientar a distribuição 
de atividades para a equipe auxiliar, além de supervisionar a utilização e manipulação corretas dos materiais e 
equipamentos, observando cuidados relativos à higiene e segurança, garantindo qualidade do serviço; assessorar a 
elaboração de projetos de construção e montagem de áreas específicas; prever, prover e controlar materiais e 
equipamentos, emitindo opinião técnica em sua aquisição; participar da equipe multidisciplinar, colaborando na 
elaboração de programas de saúde pública; zelar por sua segurança e de terceiros, bem como pela conservação e 
manutenção de materiais e equipamentos de seu ambiente de trabalho; participar em comissões técnicas e 
auditorias, com fins diversos, emitindo laudos e pareceres de sua competência; participar efetivamente da política 
de saúde do município , através dos programas implantados pela secretaria municipal de saúde; desempenhar outras 
tarefas afins. 
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Fiscal de Vigilância Sanitária 
Executar atividades de fiscalização aplicando as normas, leis e posturas municipais: - Em estabelecimentos de 
industrialização, armazenamento, transporte e comercialização de produtos alimentícios, farmacêuticos, saneantes 
químicos de uso doméstico, produtos para saúde, verificando as condições sanitárias de seus interiores, limpeza dos 
equipamentos, formas de armazenamento, embalagem, rotulagem, suprimento de água, condições de asseio do seu 
manuseio, BPF e outros; - Em estabelecimentos de hospedagem e estabelecimentos de esporte e lazer, verificando a 
conservação de suas estrutura e condições sanitárias de seus interiores como: ventilação, iluminação, abastecimento 
de água, e outros; - Em estabelecimentos de saúde, analisando planos de gerenciamento de resíduos, monitorando 
a qualidade e eficácia de procedimentos e produtos, serviços e certificação profissional dos responsáveis; - Em 
estabelecimentos de beleza e estética, verificando a procedência dos produtos utilizados, exigindo a correta limpeza 
e desinfecção de materiais, bem como a higienização dos profissionais (tatuadores, massoterapeuta, manicure e 
outros); - Em outros locais indicados e de interesse da prefeitura, como estabelecimentos públicos e privados de 
ensino, de lazer e outros, verificando a conservação de suas estruturas físicas e instalações; - Em fábricas, indústrias, 
empresas, estabelecimentos comerciais; - Em instituições de ensino (creches, escolas de ensino profissionalizante, 
ensino médio, e/ou Ensino Superior Completo), transportes (coletivos, escolares, e/ou de cargas), salões de beleza 
e/ou de estética, realizando atendimento a denúncias, vistorias de viabilidade prévia, também vistoria inicial, em 
conjunto com Tributos, verificação de toda infraestrutura e questão higiênico sanitária. Realizar a coleta de água para 
o programa SISÁGUA (monitoramento da qualidade da água): cadastramento de pontos, coleta alimentação do 
sistema, pareceres e comparecimentos junto ao Ministério Púbico e participação em audiências quando intimados. 
Realizar palestras educativas em todas as áreas sujeitas a fiscalização sanitária. Efetuar todas as demais ações 
determinadas na legislação municipal. Garantir o cumprimento do código de saúde do município e suas normas 
técnicas especiais bem como a legislação sanitária federal, estadual e municipal, efetuando registros, expedindo 
relatórios, comunicações, apreensões, interdições, notificações, embargos, roteiros, autos de coleta, intimações, 
impondo penalidades, determinando providências previstas em lei, de regulamento ou de convênio, com o objetivo 
de prevenir e reprimir as ações ou omissões que comprometam a saúde pública. Instaurar e instruir processos. 
Atender as reclamações do público (denúncias), efetuando vistorias, verificando problemas de higienização nos locais 
que servem alimentos, criação de animais domésticos, esgoto sanitário, efetuando os procedimentos necessários, 
bem como informar seus superiores. Efetuar ações em saneamento básico: - Aprovando sistema de tratamento de 
esgoto, controlando a potabilidade da água do sistema de distribuição público e também os individuais;- Atendendo 
as denúncias de esgoto a céu aberto, criações de animais, acúmulo de lixo e outros. Efetuar ações em Saúde do 
Trabalhador: Vistoriar as condições do ambiente de trabalho com relação à saúde dos trabalhadores e segurança do 
trabalho verificando as condições físicas e higiênico-sanitárias das instalações; número de trabalhadores e sua 
distribuição por sexo e tipo de ocupação; tipos de vínculo; faixa etária; jornada de trabalho; processo produtivo em 
cada setor da empresa, incluindo maquinários, equipamentos, substâncias ou produtos utilizados; fatores de risco 
decorrentes do processo produtivo, bem como proteção coletiva e/ou individual utilizada contra os riscos por setor 
da empresa ou fase do processo; programas de controle e monitorização biológica e ambiental dos riscos, por setor 
ou fase do processo produtivo; acidentes de trabalho, doenças relacionadas ao trabalho e casos de câncer conhecidos 
e/ou registrados; comunicações de acidentes de trabalho emitidas; dados de atendimento do ambulatório do 
estabelecimento. Responsabilizar-se pela destinação final dos produtos apreendidos. Coletar e encaminhar para 
análise, amostras de água e alimentos. Proceder à inspeção nos imóveis novos ou reformados para liberação do Alvará 
de habite-se, verificando as condições de saneamento para o escoamento das águas usadas, dos sanitários, cozinhas 
e tanques e outros. Elaborar relatórios das visitas, baseando-se nas atividades executadas, para informar ao órgão 
gestor. Participar de seminários, conferências, projetos, simpósios e reuniões sobre assuntos da sua área de ação 
promovidos pela comunidade e entidades interessadas, podendo inclusive proferir palestras atinentes à sua 
atividade. 

Fiscal do Meio Ambiente 
Fiscalizar atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da saúde: Investigar denúncias; Constatar a 
veracidade da denúncia; Levantar informações junto à comunidade local da ocorrência; Solicitar documentação ao 
fiscalizado; Investigar o processo produtivo desde a matéria prima até a disposição final; Acionar órgãos técnicos 
competentes; Coletar dados e informações técnicas; Coletar material para análise; Coletar produtos irregulares; 
Enquadrar legalmente o caso em apuração; Acompanhar o desembargo de obras e atividades; Acompanhar a 
liberação de produtos e equipamentos; Acompanhar termos de compromisso; Participar de operações especiais 
(Blitz); Atender situações de emergência; Tomar providências para minimizar impactos de acidentes ambientais. 
Vistoriar locais, atividades e obras: Verificar documentação do vistoriado; Checar as informações do processo 
administrativo; Verificar dados geográficos e cartográficos; Verificar existência de irregularidades ambientais e 
sanitárias; Verificar cumprimento das exigências legais e técnicas; Verificar equipamentos e sistemas de controle 
ambiental e sanitário; Avaliar o impacto da atividade; Verificar características organolépticas do produto; Verificar 
aspectos físicos das instalações e/ou do local; Verificar o atendimento dos Termos de compromisso. Autuar infratores: 
Intimar infrator; Notificar o infrator; Advertir o infrator; Multar infratores; Apreender 
equipamentos/instrumentos/materiais/produtos; Lacrar equipamentos Quando usados em atividades irregulares; 
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Interditar estabelecimentos e atividades; Embargar obras; Aplicar auto de demolição; Apreender 
produtos/subprodutos irregulares; Inutilizar produtos/subprodutos irregulares; Apreender animais quando em 
condições ilegais; Nomear o fiel depositário; Deter infratores para encaminhamento às autoridades competentes. 
Analisar tecnicamente projetos e processos: Analisar projetos; Analisar o processo de licenciamento; Elaborar 
relatórios técnicos; Elaborar laudos técnicos; Elaborar exigências técnicas; Elaborar pareceres técnicos; Analisar 
recursos de autuação; Elaborar contradita; Enviar material para análise nos órgãos competentes; Participar de 
reuniões técnicas. Orientar o público sobre saúde e meio ambiente: Dar orientações técnicas aos interessados; 
Promover educação sanitária e ambiental; Orientar conselhos deliberativos municipais e regionais; Promover cursos 
e treinamentos para capacitação de instituições; Promover encontros; Ministrar palestras; Elaborar material didático. 
Controlar documentos e processos administrativos: Abrir processos; Preencher autos de infração; Emitir termos; 
Emitir notificações; Emitir autorizações; Emitir intimações; Emitir licenças; Emitir ofícios; Controlar fluxo de 
documentação; Controlar prazos; Preencher fichas cadastrais; Preencher relatórios administrativos; Solicitar 
mandado de busca e apreensão; Formalizar proposta de embargo, interdição e multa; Solicitar a expedição de auto 
pela polícia; Registrar denúncias. Gerenciar as atividades de fiscalização: Distribuir tarefas; Programar trabalhos; 
Coordenar equipes; Gerenciar recursos humanos e materiais; Administrar recursos financeiros; Administrar 
manutenção de equipamentos e instalações; Encaminhar denúncias; Encaminhar documentos aos órgãos 
competentes; Encaminhar documentos para supervisão; Planejar operações; Fornecer suporte técnico à polícia 
florestal; Solicitar apoio à polícia. Incumbir-se de outras tarefas afins auditorias, com fins diversos, emitindo laudos e 
pareceres de sua competência; participar efetivamente da política de saúde do município, através dos programas 
implantados pela Secretaria Municipal de Saúde; desempenhar outras tarefas afins. 

Fisioterapeuta 
Proceder o diagnóstico do estado de saúde dos pacientes, identificando sua capacidade funcional; emitir diagnóstico 
e prognóstico de situações de risco; planejar, controlar, supervisionar e executar tratamentos de afecções sequelares 
visando a redução das consequências das patologias; supervisionar, controlar, treinar, avaliar as atividades da equipe 
auxiliar; educar, treinar clientes na correção da postura, reeducando a funcionalidade de órgão afetados; manter 
controlados e atualizados os registros dos dados, usando-os na elaboração de relatórios estatísticos; manipular, 
controlar e orientar informações, materiais e equipamentos fisioterápicos; participar da equipe multidisciplinar , na 
elaboração, planejamento e execução de ações de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador; 
zelar por sua segurança e de terceiros, bem como pela manutenção e conservação de materiais e equipamentos de 
seu ambiente de trabalho; participar de auditorias e comissões técnicas, emitindo laudos e pareceres a si pertinentes; 
participar das ações desenvolvidas pela prefeitura municipal; participar efetivamente da política de saúde do 
Município, através dos programas implantados pela Secretaria Municipal de Saúde; desempenhar outras tarefas afins. 

Fonoaudiólogo 
Planejar e executar programas de prevenção auditiva; detectar, atender e encaminhar a clientela, na área de 
comunicação, tanto oral como escrita; desenvolver, programar e supervisionar treinamento de linguagem, fala, voz, 
compreensão do pensamento verbalizado; prestar orientações aos familiares e corpo docente, sobre atitudes e 
responsabilidades na educação e/ou reabilitação do educando; executar exames fonéticos de linguagem, audiometria 
e outros procedimentos apropriados, visando ao diagnóstico de limiares auditivos, além do estabelecimento do plano 
de sonoterapia; demonstrar técnicas de empostação de voz e respiração, orientando os treinamentos foniátricos, 
auditivos, de dicção e organização do pensamento expresso em palavras, objetivando a reeducação ou reabilitação 
do cliente; detectar, pela avaliação, as deficiências de comunicação do cliente tais como: fala, linguagem, voz, 
audição, leitura e escrita; participar da equipe multidisciplinar, colaborando na elaboração de programas de saúde 
pública; zelar por sua segurança e de terceiros, bem como pela conservação e manutenção de materiais e 
equipamentos de seu ambiente de trabalho; participar em comissões técnicas. 

Instrutor Desportivo 
Desenvolver, com crianças, jovens e adultos, atividades físicas; ensinar técnicas desportivas; realizar treinamentos 
especializados com atletas de diferentes esportes; instruindo-lhes acerca dos princípios e regras inerentes a cada um 
deles; avaliar e supervisionar o preparo físico dos atletas; acompanhar e supervisionar as práticas desportivas; 
elaborar informes e relatórios técnicos e científicos na área de atividades físicas e do desporto; Programar e executar 
atividades de recreação; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios 
e programas de esportes e lazer; Participar de programa de treinamento, quando convocado; deslocar-se até os locais 
onde serão desenvolvidas as atividades, seja na Secretaria de Esportes ou em campo; zelar pela organização e cuidado 
do material de trabalho; Executar outras tarefas correlatas as atividades acima descritas. 



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ  CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2022 

 7 de junho de 2022 Página 87 de 90 

Médico 
Executar atividades inerentes à promoção, proteção e recuperação da saúde, seja individual ou coletiva; efetuar os 
atos médicos para os quais está capacitado; prescrever, orientar e supervisionar terapêutica indicada, acompanhando 
evolução e usando o sistema de referência e contra referência; interpretar resultados de exames solicitados, a fim de 
emitir diagnóstico preciso; proceder à notificação de doenças de notificação compulsória; participar da equipe 
multidisciplinar, auxiliando na elaboração do diagnóstico de saúde, objetivando o estabelecimento de prioridades em 
atividades já implantadas e outras a serem implantadas; manter sempre atualizadas as anotações no prontuário do 
cliente, anotando o que ele refere, diagnóstico, conduta e evolução da doença; prescrever terapia medicamentosa, 
orientando dosagem e via de administração; emitir laudos e pareceres a si pertinentes, quando da participação em 
auditorias e comissões técnicas; atender determinações legais, emitindo atestados, conforme a necessidade de cada 
caso; colaborar, participando na adequação e ou elaboração de programas de saúde, objetivando sistematização e 
melhora na qualidade dos serviços prestados (ações de saúde desenvolvidas); orientar equipe técnica-assistencial nas 
atividades que lhes forem delegadas; participar em ações de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do 
trabalhador; zelar por sua própria segurança e de terceiros, bem como pela preservação e conservação de materiais 
e equipamentos de seu ambiente de trabalho; atender necessidades da rede de saúde, na execução de suas 
atividades, obedecendo a diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de fazer 
melhoria na qualidade dos serviços; participar efetivamente da política de saúde do município, através dos programas 
implantados pela Secretaria Municipal de Saúde; efetuar atendimento nos serviços próprios da Secretaria e no 
domicílio; respeitar o código de ética médica; contribuir para a valorização do sistema único de saúde; desempenhar 
outras tarefas afins. 

Médico do Trabalho 
Promover a saúde do trabalhador, assegurando a sua continuidade operacional e a produtividade, realizando 
periodicamente exames clínicos, solicitando e interpretando resultados, de acordo com o PCMSO - Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional. Desenvolver com a equipe técnica de Segurança do Trabalho, ações e 
programas de proteção e vigilância à saúde do trabalhador, analisando os riscos, condições de trabalho, fatores de 
insalubridade e periculosidade, fadiga e outros, visando à preservação da saúde e segurança do trabalhador. Planejar 
e efetuar os exames médicos periódicos em todos os funcionários, por meio de exame clínico e interpretação de 
resultados de exames complementares, a fim de controlar as condições de saúde dos trabalhadores. Realizar 
atividades de conscientização, por meio de campanhas e/ou programas de duração permanente, visando educar e 
orientar os trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Analisar e registrar em 
documento(s) específico(s) todos os acidentes ocorridos, com ou sem vítima e, todos os casos de doença ocupacional, 
descrevendo a história e as características, os fatores ambientais, as características do agente e as condições do 
indivíduo portador, tendo esses casos arquivados para qualquer fim. Executar estabelecimento de nexo causal para 
patologias ocupacionais ou de trabalho, a partir da entrevista clínica ocupacional, exames físicos, complementares e 
inspeção nos locais de trabalho. Realizar vistorias médicas, objetivando o cumprimento da legislação, para efeitos de: 
posse em cargo público (exame pré-admissional), readaptação, cessão de contrato, solicitação de demissão, 
aproveitamento, licença para tratamento de saúde, licença por motivo de doença em pessoa da família, 
aposentadoria e auxílio-doença, salário maternidade, revisão de aposentadoria, auxílio ao filho excepcional, licença 
acidente de trabalho, isenção de imposto de renda de servidores aposentados, entre outros. Acolher o acidentado 
no trabalho nos casos de urgência ou doença ocupacional, agilizando o futuro atendimento (encaminhamento) para 
prevenir maiores danos à saúde do trabalhador. Fazer o acompanhamento dos servidores vítimas de acidentes de 
trabalho, propondo ao médico assistente, condutas para recuperação e reabilitação deles. Inspecionar em conjunto 
com outros profissionais da área, os locais destinados ao bem-estar dos trabalhadores, a fim de observar as condições 
de higiene e orientar quanto a possíveis falhas existentes. Emitir notificações, laudos, pareceres e atestados. 

Médico Veterinário 
Atribuições: exercer a prática da clínica em todas as suas modalidades; direção de hospital para animais; coordenar 
a assistência técnica e sanitária aos animais, sob qualquer forma; exercer a direção técnica sanitária dos 
estabelecimentos industriais, comerciais, desportivos, recreativos ou de proteção, onde estejam, permanentemente, 
em exposição, em serviço ou para qualquer outro fim animal, ou produtos de sua origem; desempenhar a peritagem 
sobre animais e seus produtos, identificação, defeitos, vícios, doenças, acidentes e exames técnicos em questões 
judiciais; executar perícias, exames e pesquisas reveladoras de fraudes ou operação dolosa nos animais inscritos nas 
exposições pecuárias; orientar o ensino, a direção, o controle e os serviços de inseminação artificial; participar de 
eventos destinados ao estudo da medicina veterinária; desenvolver estudos e aplicação de medidas de saúde pública 
no tocante às doenças de animais, transmissíveis ao homem; proceder a padronização e a classificação dos produtos 
de origem animal; participar nos exames zootécnicos dos animais para efeito de inscrição nas sociedades de registros 
genealógicos; realizar pesquisas e trabalhos ligados à biologia geral, à zoologia e à zootécnica, bem como a 
bromatologia animal em especial; proceder a defesa da fauna, especialmente, o controle da exploração das espécies 
de animais silvestres, bem como dos seus produtos; participar do planejamento e execução da educação rural; a 
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inspeção e a fiscalização sob o ponto-de-vista sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos, fábricas 
de conservas de carne e de pescado, fábricas de banha e gorduras em que se empregam produtos de origem animal, 
usinas e fábricas de lacticínios, entrepostos de carne, leite peixe, ovos, mel, cera e demais derivados da indústria 
pecuária e, de um modo geral, quando possível, de todos os produtos de origem animal nos locais de produção, 
manipulação, armazenagem e comercialização; apresentar relatórios periódicos; planejamento, direção, 
coordenação, execução e controle da assistência técnico-sanitária aos animais, sob qualquer título; funções de 
direção, assessoramento e consultoria, em quaisquer níveis da administração pública e do setor privado, cujas 
atribuições envolvem, principalmente, aplicação de conhecimentos inerentes à formação profissional do médico-
veterinário, desempenhar outras tarefas afins. 

Monitor Social de Artes 
Coordenar e monitorar oficinas de arte em geral, nos programas socioeducativos, grupo de crianças, adolescentes, 
jovens, idosos, mulheres, portadores de necessidades especiais, desenvolvendo trabalhos educativos em reciclagem 
de papel, serigrafia, música, desenhos, pinturas, trabalhos manuais em geral, artesanato, artes cênicas e outras 
atividades afins. 

Monitor Social Desportivo 
Promove a prática da ginástica e outros exercícios físicos e de jogos em geral, nos programas sócio educativos, grupo 
de crianças, adolescentes, jovens, idosos, mulheres, portadores de necessidades especiais, desenvolvendo atividades 
desportivas e de lazer, orientando a execução das mesmas e a importância de uma alimentação saudável, para 
possibilitar-lhes o desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de boas condições físicas e mentais: estuda 
as necessidades e a capacidade física dos usuários, atentando para a compleição orgânica dos mesmos, aplicando 
exercícios de verificação do tono respiratório e muscular ou examinando fichas médicas, para determinar um 
programa esportivo adequado; elaborar programas de atividades desportivas, baseando-se na comprovação de 
necessidades e capacidade e nos objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades; instruir os usuários 
sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos e instalações de esportes, fazendo 
demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelos usuários, para assegurar o máximo aproveitamento 
e benefícios advindos desses exercícios; efetua testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de 
exercícios e jogos executados pelos usuários, os problemas surgidos, as soluções encontradas e outros dados 
importantes, para permitir o controle dessas atividades e avaliação de seus resultados e executar outras tarefas afins. 

Monitor Social Pedagogo 
Prestar atendimento pedagógico de acordo com a LDB 9394/96. Organizar arquivos em geral inerentes a sua função, 
prestar orientações e informações em geral, acerca dos programas, projetos e serviços no local de trabalho. Organizar 
e coordenar reuniões socioeducativas, auxiliar em visitas domiciliares, escolares e institucionais, coordenar 
conjuntamente com outros profissionais programas, projetos, oficinas socioeducativas e profissionalizantes, bem 
como de capacitação de recursos humanos, prestar acompanhamento e assessoria a organizações comunitárias e 
populares, elaborar, coordenar e executar as capacitações a partir das tendências pedagógicas, produção de materiais 
através de pesquisa e da prática pedagógica na área social, elaborar o plano pedagógico social, que norteiam as ações 
com crianças e adolescentes, construir a equipe de avaliação e monitoramento aos programas socioeducativas; fazer 
parte de equipes multidisciplinares para a implementação da política da assistência social, realizar assessoria e 
consultoria a entidades sociais governamentais e não governamentais em matéria de serviço pedagógico social, 
executar outras tarefas afins. 

Museólogo 
Preservar e conservar o acervo museológico, bem como estabelecer política de manutenção e melhoria da reserva 
técnica dos espaços museológicos. Coletar e receber documentos e objetos históricos, iconográficos e obras de arte 
e encaminhá-los à Comissão de Acervo. Coordenar a curadoria das exposições. Emitir laudos, avaliações, perícias, 
pareceres técnico-científicos nos processos submetidos à apreciação da coordenadoria. Deliberar em conjunto com 
outras coordenadorias sobre a política de acervo dos espaços museológicos. Elaborar, coordenar e executar projetos 
de pesquisa e projetos museológicos temporários ou de longa duração, na sede do museu ou para itinerância. 
Elaborar e coordenar projetos museográficos e cronograma de exposições na sede da instituição ou fora dela. 
Organizar e manter em constante atualização a documentação museológica dos acervos e das coleções de referência 
e didática. Promover e coordenar a conservação e, quando necessário, o restauro, além do acondicionamento dos 
acervos. Coordenar processos de comodato de exposições, coleções e objetos dos acervos. Participar das Comissões 
de Acervo. Elaborar relatórios mensais e anuais da coordenadoria de museologia. Inventariar anualmente os acervos. 
Participar de eventos dentro das áreas afins. 
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Nutricionista 
Proceder ao planejamento, coordenação e supervisão de programas e/ ou serviços de nutrição nas áreas de saúde, 
educação e do trabalho, entre outros; realizar análise de carências nutricionais/alimentares além do aproveitamento 
conveniente de recursos dietéticos; proceder ao controle de estoque, preparo, conservação, além da distribuição de 
alimentos; contribuir no desenvolvimento de ações educativas, visando colaborar na aquisição de hábitos alimentares 
adequados da população; participar da equipe multidisciplinar, auxiliando no planejamento, elaboração e execução 
de ações da vigilância epidemiológica, sanitária e de saúde do trabalhador; zelar por sua própria segurança e de 
terceiros, bem como pela preservação e conservação de materiais e equipamentos de trabalho; cumprir o código de 
ética profissional; participar efetivamente da política de saúde do município através dos programas implantados pela 
secretaria municipal de saúde; planejar serviços e programas de nutrição nos campos hospitalares, de saúde pública, 
educação e de outros similares; organizar cardápios e elaborar dietas; desempenhar outras tarefas afins. 

Procurador Municipal 
Representar em juízo ou fora dele a parte de que é mandatário, o Município, instituição ou pessoa, nas ações em que 
estes forem autores, réus ou interessados, acompanhando o andamento do processo, prestando assistência jurídica, 
apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo à audiência e outros atos, para defender direitos ou 
interesses: estudar a matéria jurídica e de outra natureza, consultando códigos, leis, jurisprudência 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 outras medidas, para obter os elementos 
necessários à defesa ou acusação; preparar a defesa ou acusação, arrolando e correlacionando os fatos e aplicando 
o procedimento adequado, para apresentá-la em juízo; acompanhar 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; 
representar a parte de que é mandatário em juízo, comparecendo às audiências e tomando sua defesa, para pleitear 
uma decisão favorável; redigir ou elaborar documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre 
questões de natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal, tributária ou outras, aplicando a 
legislação, forma e terminologia adequadas ao assunto em questão, para utilizá-las na defesa de seus clientes; 
orientar os representantes legais com relação aos seus direitos e obrigações legais; prestar serviços de consultoria 
jurídica e desincumbir-se de outras atividades afins. 

Psicólogo 
Emitir diagnóstico, psicológico e social, através da avaliação da clientela alvo, usando para tanto recursos técnicos e 
metodológicos apropriados, prestando atendimento, acompanhamento e/ou encaminhamento a outras 
especialidades; participar da equipe multidisciplinar em programas e ações comunitárias de saúde, objetivando 
integrar as ações desenvolvidas; planejar, orientar, coordenar, supervisionar, acompanhar e avaliar as estratégias de 
intervenção psicossocial, partindo das necessidades da clientela identificada; executar atendimento psicossocial 
através de psicoterapia em sessões grupais ou individualizadas; atuar em pesquisa da psicologia, em relação à saúde, 
trabalho e educação, entre outros aspectos; participar em ações de assessoria, prestando consultoria e emitindo 
parecer dentro da perspectiva de sua área de atuação; participar de auditorias e comissões técnicas, emitindo laudos 
e pareceres que lhe forem pertinentes; participar do programa de saúde mental, exercendo atividades comunitárias, 
objetivando a capacitação e esclarecimentos; atuar junto ao setor de recursos humanos, na área de recrutamento e 
seleção de pessoal, bem como acompanhando, treinando e reciclando servidores; zelar por sua segurança e de 
terceiros, bem como pela preservação e manutenção de materiais e equipamentos em seu ambiente de trabalho; 
participar na elaboração de normas e rotinas, a fim de obter a dinamização e padronização dos serviços; participar 
da efetivamente da política de saúde do município, através dos programas implantados pela Secretaria Municipal de 
Saúde; desempenhar outras tarefas afins. 

Técnico em Museu 
Desenvolver trabalhos referentes a museologia, tais como: montagem de acervo e exposições; tratar da 
documentação museológica; desenvolver atividades de educação patrimonial; realizar pesquisas para montagem e 
planejamento de museu e das atividades por ele desenvolvidas; executar outras tarefas afins. 

Terapeuta Ocupacional 
Planejar, desenvolver e avaliar os programas de terapia ocupacional junto a clientela de diversificada faixa etária, a 
fim de promover melhor Qualidade de integração entre o indivíduo e o meio; participar da equipe multidisciplinar na 
elaboração de planejamento e execução de atividades de vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; 
colaborar na elaboração e avaliação de pesquisas e programas de saúde, bem como promovendo a prevenção da 
deficiência física e mental; garantir o controle e manutenção de informações e instrumentos, visando a eficiência de 
sua área profissional; assessorar em projetos e programas, orientando a comunidade através de sua perspectiva 
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profissional; zelar por sua própria segurança e de terceiros, bem como pela preservação e conservação de materiais 
e equipamentos de seu ambiente de trabalho; cumprir o código de ética profissional; cumprir o plano municipal de 
saúde; participar efetivamente da política de saúde do Município, através dos programas implantados pela Secretaria 
Municipal de Saúde; desempenhar outras tarefas afins. 
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