EDITAL UFMS/PROGEP Nº 62, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017.
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL –
UFMS, por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - Progep, no uso de suas atribuições
legais, e considerando o Edital UFMS/Progep nº 56, de 05 de setembro de 2017, torna público a
divulgação do Conteúdo Programático do CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS para
provimento de vagas para cargos Técnico-Administrativos em Educação para o quadro
permanente da UFMS, mediante as condições estabelecidas neste Edital e demais disposição
legal como segue:
1. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA – PARA OS CARGOS DE CLASSE C,
(EXCETO ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO).
1.Interpretação de textos 2. Ortografia 3. Classes gramaticais 4. Acentuação 5. Regras de
acentuação e seus pré-requisitos. 6. Crase 7. Tipos de sujeito: simples, composto e oculto. 8.
Concordância nominal e verbal 9. Regência verbal 10. Pontuação 11. Linguagem denotativa e
conotativa 12. Sinônimos e antônimos 13. Coesão e coerência textual.
PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA - PARA OS CARGOS DE CLASSE D E
ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CLASSE C).
1.Interpretação de textos; 2. Ortografia; 3. Classes gramaticais; 4. Acentuação gráfica; 5. Crase;
6. Termos da oração; 7. Período composto por coordenação e subordinação; 8. Concordância
nominal e verbal; 9. Regência verbal; 10. Colocação de pronomes; 11. Pontuação; 12.
Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos; 13. Conotação e denotação; 14. Coesão e
coerência textual; 15. Estrutura e formação de palavras; 16. Variedades Linguísticas: norma
culta, popular e literária.
PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA – PARA OS CARGOS DE CLASSE E
1.Compreensão e interpretação de textos. 2. Gêneros e tipologias textuais. 3. Funções da
linguagem. 4. Coesão textual. 3. Ortografia (emprego das letras, do hífen e de iniciais
maiúsculas ou minúsculas) e acentuação, incluindo conhecimentos sobre as novas normas. 4.
Emprego de parônimos, homônimos e formas variantes. 5. Emprego das classes de palavras. 6.
Períodos compostos por coordenação e subordinação. 7. Regência (verbal e nominal) e crase. 8.
Concordância nominal e verbal. 9. Emprego dos tempos e modos verbais. 10. Pontuação. 11.
Orações reduzidas.
RACIOCÍNIO LÓGICO - PARA TODOS OS CARGOS
1.Taxas de variação de grandezas. 2. Razão e proporção com aplicações. Regra de três simples
e composta. 3. Porcentagem. 4. Regularidades e padrões em seqüências. Seqüências numéricas.
5. Progressão aritmética e progressão geométrica. 6. Juros simples e compostos, descontos. 7.
Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalente, real e aparente. 8. Rendas uniformes e variáveis.
9. Capitalização financeira. 10. Amortizações de empréstimos e financiamentos. 11. Raciocínio
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Lógico: Introdução. 12. Conceitos Básicos de Raciocínio Lógico: Proposições; Valores Lógicos
das Proposições; Sentenças Abertas; Número de Linhas da Tabela Verdade; Conectivos;
Proposições Simples; Proposições Compostas. 13. Contingência. 14. Implicações Lógicas:
Implicação entre Proposições; Propriedades das Implicações Lógicas. 15. Equivalências
Lógicas: Equivalência entre Proposições; Equivalência entre Sentenças Abertas; Propriedade
das Equivalências Lógicas. 16. Lógica da Argumentação: Argumento; Silogismo; Validade de
um Argumento.

ATUALIDADES DO BRASIL E DE MATO GROSSO DO SUL - PARA TODOS OS
CARGOS
1.Economia e política brasileiras. 2. Agronegócio em Mato Grosso do Sul. 3. Aspectos físicos
de Mato Grosso do Sul. 4. Dinâmica demográfica brasileira. 5. Diversidade cultural, conflitos e
vida em sociedade. 6. Formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político
e ação do Estado.
LEGISLAÇÃO - PARA TODOS OS CARGOS
1. Regime Jurídicos dos Servidores Públicos Federais (Lei Federal nº 8.112/1990). 2. Lei de
Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/2011). 3. Estatuto da UFMS (Resolução Coun nº 35,
de 13 de maio de 2011). 4. Regimento Geral da UFMS (Resolução Coun nº 78, de 22 de
setembro de 2011). 5. Código de Ética Profissional dos servidores da UFMS (Resolução Coun
nº 31, de 18 de junho de 2015). 6. Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005 e suas atualizações.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO: ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1. Conhecimentos básicos de informática: sistema operacional Windows 10, internet e
segurança. 2. Organização e Arquitetura de Computadores; 3. Componentes de um Computador
(Hardware e Software); 4. Sistemas de Entrada, Saída e Armazenamento; 5. Barramentos de
E/S; 6. Características dos Principais Processadores do Mercado; 7. Topologias de Redes de
Computadores; 8. Elementos de Interconexão de Redes de Computadores (Gateways, Hubs,
Switches, Bridges e Roteadores); 9. Arquitetura TCP/IP.
CARGO: AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO
1. Manual de Correspondências e Atos Oficiais da UFMS. 2. Noções básicas de administração:
conceitos básicos; tipos de organização; estruturas organizacionais; departamentalização;
organogramas; noções de funções administrativas: planejamento, organização, direção e
controle; noções básicas de gestão de materiais. 3. Conhecimentos básicos de informática:
noções de hardware, noções do sistema operacional Windows 10, Editor de texto, planilhas
eletrônicas, internet, noções de segurança.
CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
1. Manual de Correspondências e Atos Oficiais da UFMS. 2. Normas constitucionais sobre a
Administração Pública (artigos 37 a 41 da Constituição Federal). 3. Processo administrativo:
normas básicas no âmbito da Administração Federal (Lei Federal nº 9.784/1999). 4. Licitações
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e contratos na Administração Pública (Lei Federal nº 8.666/1993) 5. Conhecimentos básicos de
informática: noções de hardware, noções do sistema operacional Windows 10, Editor de texto,
planilhas eletrônicas, internet, noções de segurança. 6. Noções de gestão de pessoas e de
material. 7. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ BIOLOGIA/FÍSICA/QUÍMICA
Conhecimento dos aparelhos e equipamentos de laboratório pertinentes à área de atuação.
Sistemas de segurança em laboratórios. Equipamentos de proteção individual. Prevenção a
acidentes. Limpeza, desinfecção e esterilização do instrumental. Identificação, conservação e
manuseio de materiais biológicos. Descarte de materiais utilizados na coleta e tratamento de
amostras contaminadas. Fotometria de chama. Aplicação dos conhecimentos de preparo de
soluções. Introdução à hematologia. Técnicas de coleta. Exame de urina. Exame de líquido
céfalo-raquidiano. Exame de sêmen humano. Preparação de meios de cultura para crescimento
bacteriano. Célula: componentes orgânicos e inorgânicos; membrana, citoplasma e organelas;
núcleo e componentes nucleares. Herança Mendeliana: Sistema ABO. Ética no laboratório de
Patologia Clínica. Controle de qualidade no laboratório de patologia Clínica. Identificação,
manuseio e preparo dos materiais para as análises laboratoriais. orientações e esclarecimentos
ao paciente. Conscientização dos cuidados necessários (pessoal e material) no laboratório de
Patologia Clínica. Coleta do material para realização do exame. Noções elementares do
funcionamento do laboratório. Ácidos, bases, sais. Reações: simples troca, dupla troca e
neutralização. Equilíbrio iônico na água; pH e pOH. Análise volumétrica. Medidas de
concentração das soluções. Diluição e mistura de soluções. Vidraria utilizada em laboratório.
Noções em Espectrofotometria e rotina em laboratório. Substâncias e misturas. Nomenclatura
química. Fórmulas e equações químicas.
CARGO: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.Organização e Arquitetura de Computadores; 2. Componentes de um Computador (Hardware
e Software); 3. Sistemas de Entrada, Saída e Armazenamento; 4. Barramentos de E/S; 5.
Sistemas de Numeração e Codificação; 6. Aritmética Computacional; 7. Características dos
Principais Processadores do Mercado; 8. Aspectos de Linguagens de Programação, Algoritmos
e Estruturas de Dados e Objetos; 9. Programação Estruturada; 10. Programação Orientada a
Objetos; 11. Linguagens de Programação (C e Bash Script); 12. Redes de Comunicação de
Dados; 13. Meios de Transmissão; 14. Topologias de Redes de Computadores; 15. Elementos
de Interconexão de Redes de Computadores (Gateways, Hubs, Switches, Bridges e
Roteadores); 16. Arquiteturas e Protocolos de Redes de Comunicação; 17. Arquitetura TCP/IP;
18. Sistema Operacional Linux (Instalação e Configuração); 19. Configuração de Servidores de
DNS, Web e Correio Eletrônico; 20. Endereçamento IP e Construção de Máscaras de Subredes.
CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
1.Contabilidade Pública. 2. Conceito de Orçamento Público. Tipos de Orçamentos. Princípios
Orçamentários. 3. Elaboração e aprovação. Créditos Orçamentários e Adicionais. 4. Execução
Orçamentária. 5. Receita Pública e seus Estágios. 6. Despesa Pública e seus Estágios. 7.
Classificação Institucional, Funcional e Programática. 8. Patrimônio da Entidade Pública. 9.
Balanços Públicos e Demonstração das Variações Patrimoniais. 10. Prestação de Contas.
Controle Interno e Externo. 11. Lei de Responsabilidade Fiscal. 12. Lei de Licitações: Lei nº
8.666/93 e suas alterações; Pregão. Lei 4.320/64. Lei 101/2000.

02/10/2017

PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS /RTR

3

BS N° 6639
Pg. 300

CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
1.Organização de canteiros de obras. 2. Locação de obras. 3. Noções higiene e segurança do
trabalho. 4. Materiais de construção. 5. Tecnologia das construções. 6. Noções elementares de
movimentos de terra. 7. Conceitos de topografia. 8. Elaboração de projetos: forma de
representação. 9. Fundações: tipos e aplicações. 10. Instalações hidráulicas. 11. Alvenaria: tipos
e formas de assentamentos. 12. Lajes. 13. Processo construtivo de alvenaria e bloco, telhados,
esquadrias, forros, pisos e revestimentos, instalações elétricas. 14. Quantificação de materiais
para obras. 15. Noções de informática (AutoCAD).
CARGO: TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA
1.Metrologia. Sistemas de unidades: sistema métrico, sistema inglês e conversão de unidades.
Instrumentos de medição: paquímetro, micrômetro, relógio comparador, goniômetro e
rugosímetro: composição, princípio de funcionamento e leitura, tipos de erros, resolução,
exatidão e precisão. Tolerâncias geométricas e dimensionais. 2. Resistência dos materiais:
tração, compressão e cisalhamento simples - tensões admissíveis e coeficiente de segurança;
força cortante e momento fletor: cargas concentradas e distribuídas em vigas apoiadas. 3.
Processos de fabricação: fresamento, torneamento, furação, aplainamento e retificação;
ferramentas de usinagem. 4. Processos de soldagem: soldagem por eletrodo revestido, TIG,
MIG-MAG e oxi-acetilênica. Preparação de peças para soldagem. Posições de soldagem. 5.
Processos de conformação mecânica: forjamento, estampagem, cunhagem e extrusão. 6.
Desenho técnico: Leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. 7. Sistemas hidráulicos
e pneumáticos - Pneumática: produção e distribuição do ar comprimido, atuadores e válvulas de
comando, circuitos pneumáticos; eletropneumática: válvulas eletromecânicas, circuitos
eletropneumáticos. Automação hidráulica industrial: bombas, atuadores e válvulas, circuitos
hidráulicos. Controladores lógico-programáveis. 8. Elementos de máquinas - Elementos de
fixação: parafusos, rebites e soldas. Elementos de transmissão: engrenagens, correntes, correias
e polias. Mancais de deslizamento e de rolamento. Acoplamentos. Cabos de aço. 9.
Lubrificação: fundamentos da lubrificação. Características físicas e químicas dos lubrificantes.
10. Manutenção: confiabilidade, mantenabilidade e disponibilidade. Manutenção corretiva,
preventiva e preditiva. 11. Materiais de construção mecânica: propriedades, estrutura cristalina,
tratamentos térmicos, ensaios destrutivos e não destrutivos. 12. Máquinas térmicas Compressores alternativos: princípio de funcionamento e componentes. 13. Refrigeração e arcondicionado: tipos, aplicações, princípio de funcionamento e componentes. 14. Circuitos
elétricos: conceitos básicos de tensão, resistência e corrente elétrica; Lei de Ohm; Lei de
Kirchhoff; componentes passivos: resistores, indutores e capacitores; fontes de tensão; análise
de circuitos em corrente continua e corrente alternada, monofásicos e trifásicos. 15. Potência
ativa, reativa e aparente. Fator de potência. Correção do fator de potência. 16. Instalações
elétricas: condutores elétricos - tipos, aplicações e dimensionamento; simbologia e diagramas
unifilar, multifilar e funcional. Aterramento: tipos, aplicações e componentes. Norma de
segurança em instalações e serviços em eletricidade NR 10. Norma brasileira de instalações
elétricas de baixa tensão NBR 5410. 17. Motores de corrente contínua: princípios de
funcionamento, tipos de motores, características construtivas, torque e métodos de controle de
velocidade; 18. Motores de indução: princípio de funcionamento, núcleos do estator e rotor,
enrolamentos do estator, enrolamentos do motor em gaiola, enrolamentos do rotor bobinado e
rendimento. 19. Acionamentos elétricos: componentes de chave de partida: contator, relé de
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sobrecarga, fusível, disjuntor-motor, relés eletrônicos de proteção, proteção térmica. Chaves de
partida: direta, estrela-triangulo e compensadora. Circuitos lógicos de comando e força:
reversão da rotação de motores de indução trifásicos e circuitos de comando com relés
temporizadores. Acionamentos de motores de indução trifásicos com chaves eletrônicas (softstarter): princípios de funcionamento, curvas características, instalação e programação.
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Conhecimento de anatomia e fisiologia humana; microbiologia; parasitologia; farmacologia,
higiene e profilaxia; saneamento básico; nutrição e dietética; psicologia aplicada à saúde e
saúde mental; Prevenção e controle das infecções relacionadas aos serviços de saúde e
infecções hospitalares. Acidentes de trabalho com material biológico. Emprego de precauções
por via de transmissão de doenças e medidas de biossegurança. Boas práticas para o
processamento de produtos para saúde (classificação de produtos para saúde e superfícies
hospitalares, desinfecção, limpeza, esterilização de material). Ética Profissional; Legislação do
Exercício Profissional. Processos fundamentais da execução do trabalho (habilidade manual,
técnica e científica) através da fundamentação teórico-prática: colheita de material para
exames; reconhecimento e descrição de sinais e sintomas, terminologia científica; preparo e
administração de medicamentos; administração de hemoderivados; realização de controles
(hídrico, sinais vitais e diurese); prevenção e tratamento de feridas e diferentes tipos de
curativos; oxigenoterapia; inaloterapia; enemas; aplicação de frio e calor; cuidados com
cateteres urinários; cuidados de higiene, conforto e segurança; limpeza e preparo da unidade do
paciente; preparo de pacientes para exames/procedimentos e consultas; cuidados na
alimentação oral e por sondas; realizar registros de enfermagem; cateterismo vascular;
Assistência de enfermagem a clientes/pacientes em tratamento clínico (portadores de afecção
gastrointestinais, cardiovascular, respiratória, renal, endócrina, neurológica, imunológica e
hematológica); Assistência de enfermagem a clientes/pacientes em tratamento cirúrgico
(submetidos às cirurgias de cabeça e pescoço, tórax, de abdome, de membros e vascular) nos
períodos pré, trans e pós-operatórios; Centro cirúrgico e aspectos fundamentais para a
enfermagem; Cirurgia Segura; Assistência de enfermagem materno-infantil: à gestante, à
parturiente, à puérpera, ao recém-nascido e à criança; Assistência de enfermagem em situações
de urgência e emergência (suporte básico e avançado de vida em situações clínicas e
traumáticas); Assistência de enfermagem a clientes/pacientes pediátricos em estado grave;
Assistência de enfermagem a clientes/pacientes adultos em estado grave; Organização do
processo de trabalho em enfermagem (Administração em Enfermagem); Assistência de
enfermagem na área de saúde pública/saúde coletiva/atenção primária e secundária a saúde:
administração e conservação de imunobiológicos (vacinas e soros e suas indicações); doenças
transmissíveis e notificação de doenças, agravos e eventos em saúde pública; vigilância
epidemiológica e investigação de casos; atuação do técnico de enfermagem nos programas do
Ministério da Saúde (mulher, homem, criança, adolescente, família, saúde do trabalhador,
doenças crônico-degenerativas e transmissíveis, idosos e vigilância epidemiológica); educação
em saúde; Programa Nacional de Segurança do Paciente, Políticas Públicas de Saúde no Brasil.
Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do
Brasil (Com as Emendas Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de
1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde e dá
outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de
dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS
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e dá outras providências; PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o
regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011,
que aprova a Política Nacional de Atenção Básica.
CARGO: TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA
Equipamentos e Instrumentais: indicação dos equipamentos e instrumentais para: ceroplastia ou
enceramento, esculturas, manipulação de gesso/revestimento/acrílica, fundição. Usinagem e
acabamento: polimento. Materiais odontológicos: indicação, proporção, manipulação e
cuidados com gessos odontológicos, ceras odontológicas e resina acrílica (lenta e rápida).
Prótese total: moldeiras (resina rápida e placa base); chapa de prova (base e arco de oclusão);
montagem de dentes artificiais; acrilização (prensagem polimerização); consertos (resina de
rápida); acabamento e polimento. Prótese removível; arco de oclusão, montagem de dentes
artificiais; acrilização (prensagem-polimerização); consertos (resina de rápida); acabamento e
polimento. Prótese fixa: provisórios; objetivos; técnicas de confecção. Ortodontia: execução de
grampos de retenção e molas; aplicação de resina (ortoclass) nos aparelhos removíveis.
CARGO: TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS
1.Educação de surdos: fundamentos históricos, legais e teórico-metodológicos. 2. Concepções
de surdez e políticas educacionais para surdos. 3. Conhecimento do Programa Nacional de
Apoio à Educação de Surdos. 4. A Língua Brasileira de Sinais: aspectos culturais e identidade
surda. 5. Diferenças entre a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa. 6. Aspectos
Linguísticos de Língua Brasileira de Sinais – Libras: léxico, fonologia, morfologia e sintaxe. 7.
Contexto histórico do Profissional Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais/Língua
Portuguesa. 8. A atuação do Tradutor e Intérprete Educacional. 9. Código de ética na tradução e
interpretação. 10. A prática da interpretação e tradução de Libras.
CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.Desenvolvimento de Sistemas: Engenharia de requisitos: conceitos, técnicas de especificação
de requisitos, gerenciamento de requisitos, técnicas de validação de requisitos, prototipação,
casos de uso e padrões de casos de uso (use case patterns); UML: visão geral, modelos e
diagramas; Análise e projeto orientado a objetos: conceitos e princípios básicos de orientação a
objetos; Padrões de projeto (design patterns): principais padrões documentados na literatura e
suas aplicações em sistemas orientados a objetos; Arquitetura e padrão de projeto MVC (Model
View Controller); Interoperabilidade de sistemas: arquitetura e-Ping, arquitetura orientada a
serviços (SOA) e Web Services; Linguagem de programação e projeto de sistemas em Java;
Arquitetura, padrões de projeto e tecnologias JEE v6; Noções de servidores de aplicação Java;
Desenvolvimento Web: XHTML, Javascript, jQuery e CSS (Cascading Style Sheets). 2.
Qualidade de Software: Teste de software (funcional e de unidade); Estratégias de testes;
Ambiente de testes; Planejamento de testes; Execução de testes; Integração contínua; Testdriven Development (TDD); Refactoring. 3. Banco de Dados: Modelagem de bancos de dados;
Projeto lógico e físico de bancos de dados; Diagrama de Entidade-Relacionamento; Conceitos
de bancos de dados relacionais; Linguagem de definição e manipulação de dados (SQL DDL e
SQL DML); Dependência funcional, normalização de dados e formas normais; Concorrência e
gerenciamento de transações; Álgebra relacional; Linguagem SQL ANSI 32 e PL/SQL;
Técnicas de análise de desempenho e otimização de consultas SQL; Modelo Cliente/Servidor
de bancos de dados; Bancos de dados distribuídos; Conceitos de data warehouse e data mining;
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Políticas de back-up e disponibilidade de dados; Engenharia reversa; Segurança em bancos de
dados; Arquitetura do SGDB PostgreSQL; Recursos do SGBD PostgreSQL: tabelas, visões,
gatilhos, procedimentos, chaves, índices, schemas, tablespaces, dblink, transações, savepoints,
funções, expressões regulares, controle de concorrência, integridade e restrições;
Administração de bases de dados PostgreSQL; Tipos de autenticação no SGBD PostgreSQL. 4.
Gerenciamento de projetos: PMBOK 4ª edição; Processos, grupos de processos e áreas de
conhecimento; Metodologias ágeis de gerenciamento de projetos; Características do
desenvolvimento iterativo; Fases da metodologia SCRUM; Funções e papéis no
desenvolvimento de projetos segundo métodos ágeis; Requisitos e estimativa de esforços do
projeto segundo SCRUM; Operação de projeto segundo metodologia SCRUM e gerenciamento
de tarefas; MPS-BR: conceitos básicos, níveis de maturidade, processos (propósito e
resultados) e capacidade de processos (atributos de processo e resultados esperados). 5.
Processos de Negócio: BPM (Business Process Management): elementos fundamentais, visão
geral, modelagem e gerenciamento por processos; Notação BPMN; Sistemas de informação –
BPMS.
CARGO: ARQUITETO E URBANISTA
Política nacional de habitação e de desenvolvimento urbano: aspectos históricos, instrumentos e
legislação. Urbanismo e Meio Ambiente: conceito de Meio Ambiente; meio ambiente e
desenvolvimento – o desafio urbano, a degradação ambiental e o desenvolvimento sustentável;
a qualidade ambiental nas cidades; conhecimentos sobre sistemas de gestão da qualidade e
desenvolvimento tecnológico da construção civil e habitacional. Planejamento Urbano e
Regional: conceitos básicos, visão interdisciplinar e interfaces com o urbanismo. Evolução do
Planejamento Urbano e Regional: aspectos metodológicos e processuais; os diferentes objetivos
e principais enfoques. Legislação Urbana: Código de Obras (Edilício), Plano Diretor, uso e
parcelamento do solo. Estatuto das Cidades – Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001.
Equipamentos e serviços urbanos: necessidades, adequação, tipo, dimensionamento e
localização; controle do uso e da ocupação do solo; serviços públicos; atribuição dos poderes
públicos; estrutura urbana; sistema viário; projetos de urbanização; loteamentos. Saneamento
ambiental: abastecimento de água (captação, adução, elevação, tratamento, preservação e
distribuição), esgotamento sanitário (coleta, tratamento e destinação final), manejo de resíduos
sólidos urbanos (coleta, limpeza publica, tratamento, reciclagem e destinação final), manejo de
águas pluviais urbanas. Projetos e obras: noções sobre resistência dos materiais; técnica de
materiais e construções; instalações elétricas e hidráulicas. Arquitetura e Urbanismo na prática
patrimonial: Análise, aprovação e fiscalização de projetos e/ou obras em áreas sob proteção
patrimonial; Identificação de bens imóveis ou sítios urbanos visando sua preservação enquanto
patrimônio cultural; Levantamentos arquitetônicos; Diagnóstico do estado de conservação;
Projetos e conceitos básicos de Restauração; Proposta: metodologia, justificativa conceitual,
especificações técnicas; Obras de conservação, restauração e adaptação em edifícios e em
conjuntos urbanos tombados e seus entorno: Especificações técnicas; Orçamento e composição
de custos. História da arquitetura. Informática aplicada à Arquitetura (Auto Cad). Fundamentos
Técnicos do Projeto. Desenho arquitetônico (NBR 6492). A paisagem e o paisagismo. Conforto
ambiental da edificação e do meio urbano. Noções básicas de sistemas construtivos e processos
construtivos. Noções básicas de: topografia, mecânica dos solos, instalações elétricas,
instalações hidráulicas e sanitárias. Materiais de construções: propriedades físicas e químicas
dos materiais, utilização e técnicas de construção. Acessibilidade (NBR 9050).
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
1. Ética e Serviço Social. 2. Legislação que regulamenta a profissão de Assistente Social. 3.
Orientações do CFESS sobre o trabalho profissional na área da Saúde e da Assistência Social.
Relação Estado/Sociedade. 4. A questão social no Brasil. 4.1. Pobreza e desigualdade social no
Brasil. 5. Instituições políticas, processo político e políticas sociais públicas. 5.1: Seguridade
Social Brasileira. 5.2. Direitos e as políticas sociais no Brasil. 5.3. Gestão social das políticas
públicas. 5.4. Gestão e financiamento das políticas de assistência social; Gestão de benefícios e
transferência de renda; Intersetorialidade das políticas públicas; Participação e controle social;
6. Trabalho social no território. 7. Planejamento e Avaliação de planos, programas e projetos
sociais. 8. Pesquisa social. 9. Elaboração de projetos, métodos e técnicas qualitativas e
quantitativas. 10. Avaliação de programas sociais. 11. Estratégias e técnicas de intervenção:
abordagem individual, em grupos, em redes e com famílias. 12. Atuação na equipe
interdisciplinar. Elaboração de estudo social, relatório, laudo e parecer. 13. Serviço Social na
contemporaneidade: Debate teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo do Serviço
Social e as respostas profissionais aos desafios de hoje. História da política social. O mundo do
trabalho na era da reestruturação produtiva e da mundialização do capital. 14. A família e o
serviço social. 15. Legislação Social: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Política
Nacional de Assistência Social e regulamentações correlatas. Sistema Único de Assistência
Social – SUAS. Norma Operacional Básica do SUAS – NOB/SUAS. Norma Operacional de
Recursos Humanos – NOB/RH. Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Juventude.
SINASE. Política Nacional do Idoso. Estatuto do Idoso. Política Nacional para Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Plano Nacional de Promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes à
convivência familiar e comunitária. Estatuto da Cidade. Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social. Controle social no SUS. O serviço social e a saúde do trabalhador diante das
mudanças na produção, organização e gestão do trabalho. Administração e planejamento em
serviço social. Atuação do assistente social em equipes interprofissionais e interdisciplinares.
Assessoria, consultoria e serviço social. 8.3. Saúde mental, transtornos mentais e o cuidado na
família. Responsabilidade social das empresas. Parâmetros de atuação do Assistente Social na
Saúde (CFESS).
CARGO: CONTADOR
Contabilidade Pública: Conceitos; Campo de Aplicação, Objeto, Exercício Financeiro;
Regimes Contábeis; Patrimônio Público; Variações Patrimoniais; Receita e Despesa Pública:
conceito, classificação econômica e estágios; Restos a Pagar; Despesas de Exercícios
Anteriores; Dívida Pública; Regime de Adiantamento; Controle Interno e Externo; Orçamento
Público: Conceito, Princípios, Lei Orçamentária Anual, Plano Plurianual, Lei das Diretrizes
Orçamentárias, Créditos Orçamentários Iniciais e Adicionais; Tomadas e Prestações de Contas;
Plano de contas do Setor Público: conceito, objetivo, estrutura e classificação das contas;
Registro Contábil; Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público: tipos, conceito,
estrutura, elaboração e análise. Legislação básica: Lei nº 4.320/64; Lei de Responsabilidade
Fiscal - Lei Complementar nº 101/2000; Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
editado pela Secretaria do Tesouro Nacional; Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TSP
Estrutura Conceitual, de 23 de setembro de 2016; NBC T 16.6 R1, NBC T 16.7 a 16.11; SIAFI:
Conceito, objetivo e principais documentos; Código de Ética.
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CARGO: ODONTÓLOGO.
Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Índices epidemiológicos específicos em saúde
bucal. Diagnóstico, semiologia bucal, exames complementares. Cariologia: etiologia,
diagnóstico e tratamento da doença, cárie dentária com ênfase na prevenção e promoção à
saúde bucal. Normas de controle de infecção no ambiente de trabalho. Patologia Periodontal,
doenças gengivais e periodontal - diagnóstico e tratamento. Algias orofaciais, tipos
diagnósticos diferenciais. Cistos e tumores odontogênicos e não-odontogênicos. Lesões mais
frequentes da cavidade bucal: candidíase, gengivo - estomatite herpética, lesões herpéticas
secundárias, sífilis e AIDS. Preparo cavitário e atípico: conceitos atuais, materiais usados em
dentística, proteção do complexo dentina-polpa. Patologia pulpar e periapical: características
clínicas. Emergência e Urgência em odontologia.Traumatismo Dental, fraturas das coroas e
raízes. Terapêutica Odontológica - analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos e anestésicos de
uso local em odontologia. Fluorterapia - uso sistêmico e tópico. Aspectos toxicológicos e
clínicos. Educação e Saúde Bucal. Diagnóstico bucal: patologia dos tecidos moles e duros da
cavidade oral, cárie, placa bacteriana e doença periodontal. Métodos de prevenção da cárie e da
doença periodontal. Flúor. Técnicas de anestesia intra-oral. Princípios básicos do atendimento
em odontopediatria. Proteção do complexo dentina-polpa. Materiais restauradores. Princípios
gerais do preparo cavitário. Hepatites virais (A, B e C). AIDS. Imunizações. Técnica da
lavagem das mãos. Uso de barreiras protetoras. Conduta frente a acidentes de trabalho. Exame
clínico e radiográfico. Classificação. Lesões das estruturas dentárias mineralizadas e da polpa.
Lesões dos tecidos periodontais. Dentição permanente - diagnóstico e tratamento. Trinca do
esmalte. Concussão. Subluxação. Luxação. Deslocamento completo do dente. Ética e
Legislação Profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da
República Federativa do Brasil (Com as Emendas Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n°
8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a promoção e
recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei
n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade
na gestão do SUS e dá outras providências; PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro
de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica.
CARGO: PSICÓLOGO (área 1):
1.Ética Profissional em psicologia. 2. Processos básicos em psicologia. 3. Diferentes
perspectivas teóricas em psicologia social, do desenvolvimento e da aprendizagem. 4.
Psicologia e políticas públicas. 5. Práticas educativas. 6. A formação do psicólogo escolar. 7.
Psicologia escolar na educação superior. 8. Desenvolvimento, aprendizagem e interações
sociais em Vigotski, Wallon e Piaget. 9. Psicologia e formação de professores. 10. Políticas
inclusivas e deficiência. 11. Emoções e afetividade na educação. 12. A relação entre escola e
famílias. 13. Gênero, Sexualidade e educação. 14. A relação entre professores e alunos. 15.
Indisciplina e violência escolar. 16. Psicologia institucional. 17. Avaliação psicológica:
método, objetivos, diagnóstico e prognóstico. 18. Informes psicológicos: laudos, pareceres e
relatórios. 19. Psicopatologia. 20. Psicologia grupal.
CARGO: PSICÓLOGO (área 2):
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1. Cultura e clima organizacional. 2. Saúde, qualidade de vida e bem estar no trabalho. 3.
Liderança e motivação nas organizações. 4. Comunicação e conflitos. 5. Grupos e equipes de
trabalho. 6. Políticas inclusivas e deficiência. 7. Treinamento, desenvolvimento e educação nas
organizações. 8. Discriminação e assédio moral no trabalho. 9. Ética profissional em
psicologia. 10. Processos básicos em psicologia. 11. Pesquisa em Psicologia das organizações e
do trabalho. 12. Riscos Psicossociais. 13. Avaliação psicológica. 14. Psicologia e gestão de
pessoas. 15. Psicologia e políticas públicas. 16. Avaliação de desempenho. 17. Estruturas
organizacionais. 18. Carreira e Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em
Educação (PCCTAE. Lei 11.091/90). 19. Psicologia e Políticas Públicas em Saúde do
Trabalhador. 20. Levantamento de necessidades por competência. 21. Motivação, satisfação e
envolvimento no trabalho. 22. Orientação para aposentadoria nas organizações.
CARGO: TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
1. Políticas Públicas Educacionais: Lei Nº 9.394/1996 (Diretrizes de Bases da Educação
Nacional); Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação; Lei Nº 10.861/2004
(Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES). 2. Planejamento
Educacional: Conceito de planejamento; características e princípios de planejamento;
elaboração e execução; implantação e avaliação de planos e projetos de ensino, extensão e
pesquisa; Projeto Político Pedagógico (concepção, formulação, construção, gestão e avaliação).
3. Sistema Educacional: Ensino Superior (conceito e finalidades), Gestão e Coordenação de
Processos Educativos, Elaboração, Desenvolvimento e Avaliação de Projetos. 4. Projetos de
Ensino, Pesquisa e Extensão: Conceitos, características; tipos de pesquisa, abordagem de
pesquisa; conceito e especificidade dos projetos de ensino. 5. Avaliação da Educação Superior:
Conceitos e especificidade da avaliação superior; processos, acompanhamento, avaliação e
registro.
CARGO: MÉDICO (ÁREA)
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças:
cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas,
tromboses venosas, hipertensão arterial, choque; pulmonares: insuficiência respiratória aguda e
crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo
pulmonar; sistema digestivo: neoplasias, gastrite e ulcera péptica, colecistopatias, diarreia
aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças
intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon; renais: insuficiência renal aguda e
crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido-base, nefrolitíase,
infecções urinárias; metabólicas e sistema endócrinos: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes
mellitus, hipo e hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal: hematológicos: anemias
hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplastica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de
coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão: reumatológicas: orteoartrose, gota,
lupus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; neurológicas: coma,
cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites. Neuropatias periféricas,
encefalopatias; psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico,
depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomelite difteria, tétano,
coqueluche, raiva, febre tifoide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis. AIDS, doença
de chagas, esquitossomose, leischimaniose, malária, tracoma, estreptocócicas, estafilocócicas,
doença meningocócica, infecção por anaeróbicos, toxoplasmose. Viroses: dermatológicas:
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escabiose, pediculose, dermatofitose, eczema, dermatite de contato, onicomicose. Infecção
bacteriana; imunológicas: doença do soro, edema, urticária, anafiloxia; ginecológicas: doença
inflamatória da pelve, leucorreias, intercorrência no ciclo gravídico puerperal; intoxicações
exógenas: barbitúricos, entorpecentes. Conhecimento da legislação e normas clínicas que
norteiam as transferências interhospitalares; Código de Ética Médica. Legislação do Sistema
Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas
Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe
sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto
n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações –
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências;
PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de
Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de
Atenção Básica.
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO/BIOTÉRIO
Lei 11.794 de 8 outubro de 2008; Resolução Normativa Nº 30, de 2 de fevereiro de 2016 do
Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal - Baixa a Diretriz Brasileira para o
Cuidado e a Utilização de Animais para fins Científicos e Didáticos – DBCA; Resolução
Normativa n°13, de 20.09.2013 - Baixa as Diretrizes da Prática de Eutanásia do Conselho
Nacional de Controle de Experimentação Animal – CONCEA; Classificação de biotérios
quanto a finalidade; Instalações e barreiras sanitárias; macro e microambiente; Procedimentos
operacionais em biotérios; Classificação dos animais de laboratório quanto ao status sanitário e
genético; Rotina e manejo de criação e manutenção das espécies de animais de laboratório:
Rattus norvegicus, Mus musculus, Mesocricetus auratus e Monodelphis domestica; Anatomia,
fisiologia, biologia e comportamento das espécies convencionais de animais de laboratório;
Técnicas de contenção e manuseio de animais de laboratório; Enriquecimento ambiental; Dor e
analgesia; Reconhecimento de estresse e distresse; Vias de coleta de sangue e administração de
substâncias; Protocolos de anestesia em roedores; Cuidados pré, trans e pós-operatórios em
animais de laboratório; Diagnóstico e tratamento das principais enfermidades das espécies
convencionais de animais de laboratório; Zoonoses; Métodos alternativos ao uso de animais de
laboratório; Conceitos e práticas de biossegurança em biotérios; Monitoramento sanitário
(controle parasitológico, virológico e microbiológico) de animais de laboratório e dos
ambientes em biotérios; Emergências e prevenção de riscos em biotérios; Descarte de resíduos.
CARGO: MÉDICO DO TRABALHO
1. Epidemiologia; 2. Bioestatística; 3. Ética Médica em Saúde e Trabalho; 4. Patologia do
Trabalho: acidente e doenças do trabalho, 5. Controle de saúde dos trabalhadores da saúde; 6.
Legislação Nacional e Internacional em Saúde e Trabalho; 7. Higiene do Trabalho; 8.
Toxicologia Ocupacional; 9. Segurança no Trabalho; 10. Saúde Ambiental/Poluição ambiental
e Saneamento do meio; 11. Gestão em Saúde, Segurança e Meio Ambiente; 12. Políticas
Públicas em Saúde do Trabalhador; 13. Ergonomia; 14. Promoção da Saúde no Trabalho; 15.
Perícia em Saúde e Trabalho; 16. Reabilitação e Retorno ao Trabalho.

ANTONIO JOSE ANGELO MOTTI
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