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CONHECIMENTOS BÁSICOS
Cargos de Níveis de Classificação D e E
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Conteúdo do texto: compreensão e interpretação; 2. Recursos que estabelecem a coesão no texto;
3. Relações semântico-discursivas (causa, condição, concessão, conclusão, explicação, inclusão,
exclusão, oposição, etc.) entre ideias no texto e os recursos linguísticos usados em função dessas
relações; 4. Níveis de linguagem (emprego adequado de itens lexicais, considerando os diferentes
níveis de linguagem; sintaxe de regência nominal e verbal, de concordância nominal e verbal, de
colocação pronominal, segundo a norma culta); 5. Linguagem denotativa e conotativa; 6.
Fenômenos semânticos: sinonímia, homonímia, antonímia, ambiguidade; 7. Ordem das palavras nas
orações: mudança de sentido ocasionada pela inversão; ordem das orações no enunciado: efeito de
sentido (realce) ocasionado pela inversão; 8. Discurso direto e indireto; 9. Escrita do texto:
ortografia, acentuação gráfica, assinalamento da crase, pontuação.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA (exceto para o cargo de Técnico em Tecnologia da
Informação) 1 Informática em Geral: conceitos. 2 Conceitos de Hardware e Software. 3 Conceitos
e formas de utilização de sistema Operacional (Windows 7). 4 Utilização de Aplicativos Básicos
(bloco de notas, calculadora, Paint, WordPad). 5 Conceitos básicos, configuração e utilização de:
Processador de Textos Microsoft Word (a partir da versão 2000) e Planilha Eletrônica Excel (a
partir da versão 2000). 6 Recursos básicos e utilização do Adobe Reader (Adobe Reader 7.0). 7
Configuração de Impressoras. 8 Noções básicas de Internet e Intranet. 9 Conceitos e utilização de
ferramentas e aplicativos de navegação na Internet, de correio eletrônico, de grupos de discussão, e
de pesquisa. 10 Conceitos básicos de Segurança da Informação: backup; vírus; antivírus.
LEGISLAÇÃO
1. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civil da União, das Autarquias e das Fundações
Públicas Federais (Lei 8.112/90 e suas alterações): Título II – Do Provimento, Vacância, Remoção,
Redistribuição e Substituição; Título III – Dos Direitos e Vantagens; Título IV – Do Regime
Disciplinar; Título V – Do Processo Administrativo Disciplinar. 2. Código da Ética Profissional do
Servidor Público Civil Federal (Decreto 1.171 de 22/06/1994); 3. Lei 11.091, de 12/01/2005; 4.
Decreto 5.707, de 23/02/2006; 5. Decreto 5.825, de 29/06/2006; 6. Decreto 5.378/2005 (Programa
Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Cargos de Nível de Classificação D
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
Atendimento ao Cidadão: 1. Visão Sistêmica do Atendimento. 2. Eficiência, eficácia e efetividade
no atendimento. 3. Princípios éticos e legais do servidor público. 3.1 Decreto nº 6.029/2007 –
Institui o Sistema de Gestão da Ética no Poder Executivo Federal. 4. O papel do servidor no
contexto da Administração Pública Federal. 5. Comunicação e as Relações Interpessoais nas
Organizações Públicas. 6. Direitos do cidadão e Deveres do servidor público. 6.1 Decreto nº
6932/2009 – Dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão e outras
providências. 6.2 Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação. Noções de Administração
Pública 1. Conceito de Administração Pública. 1.1 O papel do Servidor Público nas Instituições
Federais de Ensino. 1.2 Princípios da Administração Pública. 1.3 Administração Direta e Indireta.
2. Planejamento Estratégico nas Organizações Públicas. 2.1 O Ciclo de Planejamento do Governo
Federal. 2.2 A Missão, Visão e Valores. 2.3 Análise Estratégica do Ambiente Interno e Externo. 2.4
O Conceito de Balanced Scorecard (BSC). 2.5 As dimensões do BSC. 2.6 Benefícios do BSC. 2.7
Mapa Estratégico. 2.8 Indicadores e Metas Estratégicas. 2.9 Projetos Estratégicos e Planos de Ação.
3. Orçamento Público. 3.1 Princípios orçamentários. 3.2 Diretrizes orçamentárias. 3.3 Processo
orçamentário. 3.4 Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público: Lei nº 4.320/1964; Lei
do Orçamento Anual - Lei nº 12.798/2013; Lei de Diretrizes Orçamentárias; Lei Complementar n.º
101/2000. 4. Noções de Administração de Recursos Materiais Sustentáveis. 4.1 Gestão de Estoques.
4.2 Compras no Setor Público. 4.3 Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).
4.4 Licitação pública (Lei nº 8.666/93). 4.5 Modalidades, dispensa e inexigibilidade. 4.6 Pregão
(Lei nº 10.520/02). 4.7 Contratos e compras. 4.8 Decreto n° 7.746/2012 (Estabelece as diretrizes
para o desenvolvimento sustentável nas contratações na administração pública federal). 4.9 Guia de
Compras Sustentáveis da Administração Pública Federal. 4.10 Gestão Patrimonial. 5. Gestão de
Pessoas no Setor Público. 5.1 Recrutamento e Seleção. 5.2 Capacitação e Desenvolvimento. 5.3
Gestão de Desempenho. 5.4 Gestão por Competência. 5.5 Saúde e Qualidade de Vida do Servidor
Público. 5.6 Seguridade Social do Servidor Público (Lei nº 8.112/90 e Lei nº 12.618/2012). Noções
de Técnicas de Redação Oficial e Arquivo 1. Principais aspectos da Redação Oficial. 1.1
Características da Redação Oficial. 1.3 Elementos Comuns nas Comunicações Oficiais. 1.4
Elementos Gramaticais. 1.5 Modelos de Textos Técnicos. 1.6 Atos Administrativos. 1.7
Comunicações Oficiais e Requerimentos. 1.8 Processo Administrativo. 1.9 Comunicação Eletrônica
na Administração Pública. 2. Protocolo. 3. Noções de Arquivo. 3.1 Arquivo Corrente. 3.2 Espécies
Documentais. 3.3 Correspondências, Classificação e Caracterização. 3.4 Natureza dos Assuntos dos
Documentos. 3.5 Métodos de Arquivamento.
TÉCNICO DE LABORATÓRIO / ÁREA: FÍSICA
1 Mecânica. 1.1 Velocidade, aceleração, equações do movimento uniforme e variado, gráficos; 1.2
Forças, leis de Newton, trabalho, energia, potência, impulso, quantidade de movimento; 1.3 Pressão
hidrostática, densidade, teorema de Stevin, princípio de Arquimedes, vazão, teorema de Bernoulli;
1.4 Manuseio de instrumentos de medidas mecânicas: Cronômetro, Paquímetro, Micrômetro e
Dinamômetro. 2 Termodinâmica. 2.1 Leis da termodinâmica, temperatura, calor, gases ideais,
dilatação térmica, transmissão de calor; 2.2 Manuseio e funcionamento de Termômetros,
Manômetros e Barômetros. 3 Física Ondulatória. 3.1 Ondas, comprimento de onda, velocidade de
propagação, frequência, período, interferência, difração, polarização. 4 Óptica; Geométrica. 4.1
Reflexão, refração, lentes, espelhos, instrumentos ópticos. 5 Eletricidade. 5.1 Carga elétrica, força

elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, corrente elétrica, condutores, isolantes e semicondutores,
resistência, resistividade, Lei de Ohm, efeito Joule, circuitos elétricos, instrumentação para medidas
elétricas, capacitores, ímãs, campo magnético, força magnética, indução eletromagnética, indutores,
transformadores, geradores elétricos, motores elétricos. 6 Noções de Eletrotécnica e Eletrônica. 6.1
Conceitos básicos de circuitos de corrente alternada, circuitos elétricos de CC e CA; 6.2 Manuseio
de instrumentos de medidas elétricas: galvanômetro, amperímetro, voltímetro, ohmímetro e
multímetro; 6.3 Osciloscópio: funcionamento e uso; 6.4 Manuseio de equipamentos elétricos
básicos: fonte de tensão, fonte de corrente, transformadores, máquinas elétricas (motores e
geradores); 6.5 Diodos: características, circuitos práticos e aplicações; 6.6 Transistores de junção
bipolar: características físicas, polarização; 6.7 Amplificadores transistorizados e aplicações não
lineares; 6.8 Transistores de efeito de campo (FET); 6.9 Circuitos osciladores; 6.10 Ondas
eletromagnéticas.
TÉCNICO DE LABORATÓRIO / ÁREA: QUÍMICA
1 Sistema internacional de unidades e análise dimensional. 2. Normas básicas de segurança de
laboratório químico. 3. Limpeza de materiais de laboratório. 4. Estocagem de substâncias químicas.
5. Vidrarias de laboratório: denominações e usos. 6. Reações químicas e cálculos estequiométricos.
7. Cálculo e preparação de soluções. 8. Química analítica clássica: volumetria de neutralização, oxi
– redução, precipitação. 9. Métodos matemáticos: algarismos significativos, erros, média, desvio
padrão, população e amostra. 10. Instrumentação básica em laboratório: montagens e utilização.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Introdução à Saúde e Segurança do Trabalho - Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho. 2.
Organização do Trabalho e Processos de Trabalho. 3. Medidas de proteção coletiva e individual. 4.
Proteção contra incêndio. 5. Primeiros socorros. 6. PPRA. 7. Avaliação e controle de riscos
ambientais. 8. Medidas preventivas: informações sobre riscos, campanhas preventivas, treinamentos
e análises de resultados. 9. Acidentes do trabalho: tipos, investigação, análise, registros e controle
estatístico, consequências do acidente, afastamento do trabalho. 10. CIPA: funções e atribuições,
organização e treinamento. 11. Ergonomia. 12. Instalações e serviços de eletricidade, máquinas e
equipamentos; transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Líquidos
combustíveis e inflamáveis. 13. Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. 14.
Noções de biossegurança; Equipamentos de proteção individual e coletivo. 15. Legislação de
Segurança e Medicina do Trabalho (Normas Regulamentadoras). 16. Equipamentos de Proteção
Individual e Coletiva. 17. Insalubridade e periculosidade.
TÉCNICO EM 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 Orientação a Objetos. 9 Programação Estruturada e Programação Orientada a Objetos. 10
Sistemas de Bancos de Dados Relacionais: Noções de projeto de banco de dados; Linguagem SQL.
11 Comunicação de Dados: Conceitos básicos de transmissão de informação: 11.1 Transmissão
analógica e digital; 11.2 Técnicas de modulação e de multiplexação; 11.3 Noções de técnicas de
comunicação digital; 11.4 Transmissão síncrona e assíncrona; 11.5 Sistemas de comutação; 11.6
Redes de comunicação; 11.7 Noções de cabeamento estruturado; 11.8 Protocolos e Padrões de
comunicação. 12 Redes de Computadores: Fundamentos de Redes de Computadores: 12.1 Noções
de padrões e modelos de referência; 12.2 Funções e serviços das diferentes camadas das
arquiteturas. Interligação de redes; 12.3 Arquitetura TCP/IP e seus protocolos; 12.4 Configuração
de Servidores de DNS, Web e Correio Eletrônico; Endereçamento IP e Construção de Máscaras de

subredes. 13 Segurança da Informação: fundamentos de segurança: 13.1 Noções de integridade e
controle de acesso; 13.2 Fundamentos de segurança de redes.
TRADUTOR E INTERPRETE DA LÍNGUA DE SINAIS
1 Fundamentos e princípios da educação inclusiva. 1.1 Legislação educacional. 1.2 Constituição da
República Federativa do Brasil. 1.3 Lei Federal nº 9.394/1996 (Diretrizes e bases da educação
nacional). 1.4 Convenção interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação
contra as pessoas portadoras de deficiência. 1.5 Política nacional de educação especial na
perspectiva da educação inclusiva. 1.6. Decreto Federal nº 7.611/2011 (Dispõe sobre a educação
especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências). 1.7 Inclusão escolar de
alunos surdos. 1.8 Lei Federal nº 10.098/2000 (Normas gerais e critérios básicos para a promoção
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida). 1.9 Lei
Federal nº 10.436/2002 (Língua brasileira de sinais - LIBRAS). 1.10 Decreto Federal nº 5.626/2005
(Regulamenta a Lei nº 10.436/2002 e o art. 18 da Lei nº 10.098/2000). 2 Estrutura linguística da
LIBRAS. 3 Introdução à gramática da LIBRAS. 4 Educação bilíngue para surdos. 5 LIBRAS e
língua portuguesa. 6 Aquisição da LIBRAS pela criança surda. 7 História da educação de surdos. 8
O intérprete e o código de ética. 9 Atuação do intérprete de Libras/Língua Portuguesa no campo
educacional. 10. Lei nº 12.319/2010 (Regulamenta a profissão de tradutor e intérprete da língua
brasileira de sinais – LIBRAS). 11 Representação e alteridade da pessoa com deficiência na
sociedade. 12. Concepção clínico-patológica e sócio-antropológica sobre a surdez. 13. Identidade,
cultura e comunidade surda. 14. Surdocegueira.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Cargos de Nível de Classificação E
ADMINISTRADOR
Atendimento ao Cidadão: 1. Visão Sistêmica do Atendimento. 2. Eficiência, eficácia e efetividade
no atendimento. 3. Princípios éticos e legais do servidor público exercendo o cargo/função de
Administrador. 3.1 Código de ética profissional do Administrador. 3.2 Decreto nº 6.029/2007 Institui o Sistema de Gestão da Ética no Poder Executivo Federal. 4. Direitos do cidadão e Deveres
do servidor público. 4.1 Decreto nº 6932/2009 - Dispõe sobre a simplificação do atendimento
público prestado ao cidadão e outras providências. 4.2 Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à
Informação. 5. O papel do servidor no contexto da Administração Pública Federal. Planejamento
Organizacional: 1. Planejamento Estratégico nas Organizações Públicas. 1.1 O Ciclo de
Planejamento do Governo Federal. 1.2 A Missão, Visão e Valores. 1.3 Análise Estratégica do
Ambiente Interno e Externo. 1.4 O Conceito de Balanced Scorecard (BSC). 1.5 As dimensões do
BSC. 1.6 Benefícios do BSC. 1.7 Mapa Estratégico. 1.8 Indicadores e Metas Estratégicas. 1.9
Projetos Estratégicos e Planos de Ação. 1.10 Os desafios da implementação do Planejamento
Estratégico nas Instituições Federais de Ensino. 1.11 Decreto nº 5.773/2006 - Instruções para
Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional. 2 Instrumentos do Planejamento
Governamental. 2.1 O Conceito de Plano Plurianual da União. 2.2 Legislação que institui o Plano
Plurianual para o período de 2012 a 2015 (Lei nº 12.593/2012). 2.3 O Conceito da Lei Orçamentária
Anual (LOA). 2.4 O conceito da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Administração de
Recursos Materiais e Patrimônio: 1. Noções de administração de recursos materiais. 1.1
Classificação de materiais. 1.2 Atributos para classificação de materiais. 1.3 Tipos de classificação.
1.4 Gestão de estoques. 1.5 Compras no setor público. 1.6 Organização do setor de compras. 1.7
Modalidades de compra. 1.8 Cadastro de fornecedores - SICAF (Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores). 1.9 Licitação pública (Lei nº 8.666/93). 1.10 Modalidades, dispensa e
inexigibilidade. 1.11 Pregão (Lei nº 10.520/02). 1.12 Contratos e compras. 1.13 Decreto nº 7.174,

de 12 de maio de 2010 (Regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação
pela administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo
Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União). 1.14
Cartilha de Licitações e Contratos Administrativos do CGU. 1.15 Decreto n° 7.746, de 2012
(Estabelece as diretrizes para o desenvolvimento sustentável nas contratações na administração
pública federal). 1.16 Decreto n° 5.450, de 2005 (Pregão Eletrônico). 1.17 Instrução Normativa n°
1, de 2010 (Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens,
contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal). 1.18 Portaria n° 2, de 2010
(Dispõe sobre as especificações padrão de bens de Tecnologia da Informação na Administração
Pública Federal). 1.19 Guia de Compras Sustentáveis da Administração Pública Federal. 1.20
Gestão Patrimonial. 1.21 Tombamento de bens. 1.22 Controle de bens. 1.23 Inventário. 1.24
Alienação de bens. 1.25 Alterações e baixa de bens. Administração de Orçamento e Finanças: 1.
Orçamento público. 1.1 Princípios orçamentários. 1.2 Diretrizes orçamentárias. 1.3 Processo
orçamentário. 1.4 Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público: Lei nº 4.320/1964; Lei
do Orçamento Anual - Lei nº 12.798/2013; Lei de Diretrizes Orçamentárias; Lei Complementar n.º
101/2000. 1.5 Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI); 1.6 Receita pública:
categorias, fontes, estágios, dívida ativa. 1.7 Despesa pública: categorias. 1.8 Suprimento de fundos.
1.9 Restos a pagar. 1.10 Despesas de exercícios anteriores. 1.11 A conta única do tesouro. 1.12
Planejamento e Orçamento na Administração Pública Federal. Gestão de Projetos: 1. Projetos. 1.1
Conceito, natureza, característica. 1.2 Elaboração de projetos, tipos de elaboração e fases. 1.3
Análise de viabilidade econômica, técnica e social. 1.4 Gerenciamento de projetos: implantação,
controle e avaliação. Gestão de Pessoas: 1. Gestão Estratégica de Pessoas. 1.1 Gestão por
Competência. 1.2 Recrutamento e seleção de pessoas: planejamento, técnicas e avaliação de
resultados. 1.3 Capacitação e desenvolvimento: diagnóstico das necessidades, planejamento,
execução e avaliação. 1.4 Gestão de desempenho: objetivos, métodos, implantação e
acompanhamento. 1.5 Política Nacional de Atenção a Saúde do Servidor na Administração Pública
Federal. 1.6 Lei 8.112/90. 1.7 Decreto nº 5707/2006. 1.8 Lei 11.091/2005. 1.9 Lei nº 11.784/2006.
1.10 Lei nº 8.745/93. 1.11 Decreto nº 5.824/2006. 1.12 Decreto nº 6833/2009.
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1 Princípios de Engenharia de Software. 1.1 Ciclo de vida de software; 1.2 Técnicas para análise,
projeto, testes, implementação e manutenção de software. 2 Engenharia de requisitos: Técnicas de
levantamento e análise de requisitos; 3 Orientação a objetos: Conceitos; análise e projeto orientado
a objetos com UML (Unified Modeling Language); 4 Engenharia de software para WEB. 4.1
Ferramentas e desenvolvimento de aplicativos para Internet; 5 Modelos e normas para qualidade de
software: Conceitos de gerência de projetos de software; Gerência de requisitos; Garantia da
qualidade; Medição de software; Gerência de configuração; 6. Estruturas de Informação: Tipos
básicos de estruturas; Árvores, pilhas, filas, grafos, pesquisa de dados, operações básicas sobre
estruturas, classificação de dados e tipos abstratos de dados; 7 Lógica de Programação:
Programação estruturada e programação orientada a objetos; Conhecimentos de html, php, shell
scripts (sh, bash), Java, C, C++, Python; 8 Banco de Dados: Funções de um SGBD, esquema
básico de funcionamento de um SGBD; Conceitos de banco de dados relacionais; Projeto de banco
de dados relacionais; Linguagem SQL ANSI; Otimização de banco de dados; Segurança em banco
de dados; 9. Sistema Operacional: Conceito, arquitetura básica de um sistema operacional,
gerenciamento de memória, de processos, de dispositivos e de informações, modalidades de
processamento; gerenciamento de usuários e grupos; segurança; sistemas de arquivos. Sistema
Operacional Linux e Sistema Operacional Windows Server; 10. Princípios de Comunicação de
dados: Conceitos básicos de transmissão de informação. Transmissão analógica e digital. Técnicas
de modulação e de multiplexação Técnicas de comunicação digital. Transmissão síncrona e
assíncrona. Sistemas de comutação. Redes de comunicação. Protocolos de comunicação. Evolução
dos sistemas de comunicação de dados. Meios de Comunicação. Ruído. Controle de erro.

Equipamentos de comunicação de dados. Cabeamento estruturado. Topologias. Codificação e
Transmissão de Informação. Arquiteturas de Protocolos; 11. Redes de Computadores: Organizações
e entidades de padronização, arquiteturas, padrões e modelos de referência. Funções e serviços das
diferentes camadas das arquiteturas. Interligação de redes. Camada de aplicação e os protocolos de
aplicação da Internet. Serviços da camada de transporte e os protocolos. Algoritmos e protocolos de
Roteamento e o protocolo IP. Camada de enlace; tecnologias de redes acesso e de redes locais.
Configuração, e administração de Redes. Projeto de Redes e de interligação de Redes. Configuração
e manutenção de Servidores de serviços essenciais em redes de computadores (Ex:DNS, web,
correio eletrônico, transferência de arquivos, terminal remoto, VPN); Redes Wireless; Configuração
e manutenção de ativos de redes: roteadores, comutadores, switches, pontos de acesso e hubs; 12.
Segurança da Informação: fundamentos de segurança, criptografia e protocolos criptográficos,
autenticação, integridade e controle de acesso. Segurança em redes de computadores. Formas de
ataque. Mecanismos de segurança, gestão da segurança da informação; 13. Tecnologia Aplicada a
Educação a Distância: Tecnologias da informação e comunicação para Educação a Distância;
Software/ Plataformas para Educação à Distância; Recursos para Educação à Distância. Sistemas de
gerência de conteúdo (CMS, Joomia); Sistemas de gerência de aprendizagem (LMS, Moodle).
ARQUITETO E URBANISTA
1.Metodologia do projeto de arquitetura: pré-dimensionamento; técnicas de layout e racionalização
de espaços edilícios; racionalização na interação entre elementos estruturais, instalações prediais e
partido arquitetônico; relações entre partido e decisões formais e funcionamento da edificação. 2.
Técnicas e etapas de projeto de arquitetura: elementos componentes, implicações e aplicações de
estudos preliminares, anteprojeto, projeto básico e projeto executivo. 3. Noções de ergonomia e
programação visual: projeto do mobiliário e elementos agregados da edificação, composição visual,
rudimentos de projeto de programação visual para edificações. 4. Projeto urbanístico: elementos de
análise do parcelamento urbanístico; eficiência econômica do traçado urbanístico em planta;
densidades, custo de urbanização e projeto urbanístico; interação entre desenho urbano,
acessibilidade, mobilidade urbana, redes e sistemas de infraestrutura urbana. 5. Noções de
paisagismo: aplicações em projetos arquitetônicos e urbanísticos; criação de áreas de uso comum,
aplicações de caráter ambiental. 6. Conforto ambiental aplicado ao projeto de arquitetura e
urbanismo: elementos básicos sobre insolação, ventilação, iluminação e acústica em ambientes
edilícios e urbanos, com ênfase no perfil climatológico do Estado do Pará. 7. Noções e elementos de
preservação, conservação e restauração do patrimônio construído: posturas técnico-metodológicas
de análise e intervenção e diagnóstico. 8. Instalações prediais; redes de infraestrutura urbana;
especificação e aplicação de materiais de construção e urbanização; noções de prédimensionamento estrutural. 9 Acessibilidade universal em edificações e espaços urbanos.10
Noções de gerenciamento de obras e orçamento de obras civis. Conhecimentos gerais sobre a Lei de
Licitações (Lei n.ª 8.666, de 21/06/1993 e acréscimos posteriores) e implicações sobre projetos e
obras civis contratados pelo setor público.
ARQUIVISTA
1. Conceitos de Arquivologia: teorias e princípios; 2. Gerenciamento da informação e gestão de
documentos aplicada aos arquivos governamentais: diagnóstico, protocolos, arquivos correntes e
intermediários, avaliação de documentos; 3. Tipologias documentais e suportes físicos; Arquivos
permanentes: princípios, arranjo, descrição; Instrumentos de pesquisas em arquivos permanentes; 4.
Políticas públicas dos arquivos permanentes: ações culturais e educativas; 5. Normas nacionais,
regionais e internacionais de descrição arquivística;6. Legislação arquivística; 7. Acesso às
Informações classificadas; 8.Microfilmagem aplicada aos arquivos: políticas, planejamento e
técnicas; 9. Automação aplicada aos arquivos: políticas, planejamento e técnicas; 10. Preservação,
conservação e restauração de documentos arquivísticos: políticas, planejamento e técnicas; 11.
Políticas de segurança de arquivos.

ASSISTENTE SOCIAL
1 Determinantes históricos do Serviço Social e Questão Social no contexto brasileiro/amazônico
contemporâneo; 2 Fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos e ético-políticos do
Serviço Social; 3 Ética e Serviço Social; Código de Ética Profissional do Serviço Social e Projeto
Ético-Político do Serviço Social; 4 Processos de Trabalho e Serviço Social: teoria, mediação e
instrumentalidade; 5 Análise dos fundamentos das relações sociais no âmbito das instituições; 6
Planejamento, Elaboração e Avaliação de Planos, Programas e Projetos Sociais; 7 Elaboração de
Projetos de Avaliação de Políticas Públicas;8 Elaboração de Projetos de Intervenção Social;9
Atuação do Assistente Social em equipe multiprofissional;10 Estudo Social em perícias, laudos e
pareceres técnicos; 11 Uso de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) no ambiente
organizacional: redes sociais, fóruns de discussão, entre outros; 12 Administração, Planejamento,
Assessoria, Consultoria e Supervisão em Serviço Social;13 Segurança do Trabalho,
Saúde/Qualidade de Vida do Trabalhador, Absenteísmo/Presenteísmo: conceitos e implicações no
ambiente organizacional;14 Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993 e alterações;15 Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/1996 e alterações; 16 Lei Orgânica da Saúde nº
8.080/1990 e alterações; 17 Legislação Previdenciária: planos de benefícios da Previdência Social e
Decreto n.º 3.048/1999 e alterações;18 Legislação pertinente ao trabalho profissional do Assistente
Social: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº 8.069/1990); Estatuto do Idoso (Lei nº
10.741/2003); Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001); Lei Maria da Penha, nº 11.340/2006;
Direito das Pessoas Portadoras de Deficiência (Lei nº 7.853 de 24.10.1989 e alterações; 19 Política
de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e Outras Drogas; 20 Política Nacional de DST/AIDS:
diretrizes e princípios operativos; 21 Política Nacional de Saúde Mental (Lei 10.216/2001):
diretrizes e princípios operativos.
BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA
1 Biblioteconomia e Ciência da informação: Conceitos e evolução. Perfil do bibliotecário; aspectos
éticos e legais da profissão. 2 Gestão em unidades de informação: Gestão da informação e do
conhecimento; organização e administração de bibliotecas; Planejamento e avaliação de sistemas,
produtos e serviços de informação; bibliotecas universitárias; marketing e qualidade total;
competência informacional; funções gerenciais; Gerenciamento de redes e sistemas de informação;
elaboração e desenvolvimento de projetos.3 Formação e desenvolvimento de coleções: Política de
desenvolvimento de coleções; seleção, aquisição, desbaste e descarte. Avaliação de coleções; 3.3
Conservação e preservação de acervos. 4 Representação Descritiva e Temática da Informação:
Tratamento das informações (análise, indexação, recuperação); Linguagens de indexação (bases
teóricas e aplicações); Catalogação descritiva: Código de catalogação Anglo-americano – AACR2;
Tabela de Cutter; RDA; Formatos de Intercambio de dado: MARC21; Funções e formas de
catálogos; Sistemas de classificação bibliográfica – CDD Classificação Decimal de Dewey; 5
Serviço de Referência e Informação: princípios e fundamentos: Estudos de usuários;
Disseminação Seletiva da informação; A comunicação científica; Fontes de informação gerais e
especializadas; Serviços e produtos de informação (tradicionais e automatizados); Referência
digital; Comutação bibliográfica. Bibliometria. Acessibilidade. 6 Normas de Documentação
nacionais e internacionais: Uso e aplicação das Normas ISO, ABNT, VANCOUVER, APA.
Normalização de trabalhos. 7 Tecnologia da Informação e Comunicação: Novas tecnologias em
serviços de informação; softwares para utilização em sistemas de informação; Base de dados
documentais; Periódicos e documentos eletrônicos; Metadados; Bibliotecas digitais; web semântica;
Tesauros e ontologias.
CONTADOR

Contabilidade Pública: Conceito e legislação; Exercício financeiro: definição e duração; Regimes
financeiro e contábil de caixa, de competência e misto; Resíduos ativos e passivos; Operações
orçamentárias: receitas e despesas efetivas de mutações; Operações extraorçamentárias: receitas e
despesas extraorçamentárias; Variações patrimoniais ativas e passivas independentes da execução
orçamentária; Patrimônio: conceito, aspectos qualitativo e quantitativo, patrimoniais financeiros e
permanentes, avaliação dos componentes patrimoniais, inventário na administração pública;
Tomadas de Contas Públicas: Procedimentos. Sistema Integrado de Administração Financeira –
SIAFI: O Programa, suas finalidades e órgãos obrigatoriamente envolvidos. Lei das Licitações,
tipos: licitações, tomadas de preço e carta convite. Leilões Eletrônicos; Escrituração: sistemas de
contas (Aspectos gerais da Lei n.º 4.320/64 e da Lei Complementar nº101/2000); planos de contas,
escrituração dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação; Controle de bens
e valores de terceiros, valores nominais emitidos, empenhos, riscos e garantias; Encerramento do
exercício: apuração dos resultados orçamentário, financeiro e patrimonial; levantamento dos
balanços orçamentário, financeiro, patrimonial, e da demonstração das variações patrimoniais.
Dívida Ativa: Contabilização; Auditoria no setor público: princípios, normas técnicas,
procedimentos, avaliação de controles internos, papéis de trabalhos: relatórios e pareceres. Perícia
Contábil e sua importância na gestão Pública; Orçamento Público: Princípios orçamentários: anual
idade, unidade, universidade, exclusividade, não afetação da receita e do orçamento bruto;
Orçamento-programa; Proposta orçamentária: elaboração, discussão, votação e aprovação; Regimes
orçamentários: competência de exercício e de caixa; Orçamento anual, plano plurianual e diretrizes
orçamentárias; Despesa orçamentária: classificação institucional, econômica e funcional e
programática; Fases da despesa: empenho, liquidação e pagamento; Despesas de exercícios
anteriores; Restos a pagar; Suprimento de fundos; Créditos adicionais: espécies e recursos para a
sua cobertura; Controles interno e externo; Aspectos gerais da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público: NBC T 16.1 a NBC T 16.10.
ECONOMISTA
1 Análise Microeconômica: determinação das curvas de procura; curvas de indiferença; equilíbrio
do consumidor; efeitos preço, renda e substituição; elasticidade da procura; fatores de produção;
produtividade média e marginal; lei dos rendimentos decrescentes e Rendimentos de Escala; custos
de produção no curto e longo prazo; custos totais, médios e marginais, fixos e variáveis. Estrutura
de Mercado: concorrência perfeita, concorrência imperfeita, monopólio, oligopólio; dinâmica de
determinação de preços e margem de lucro; padrão de concorrência; análise de competitividade;
análise de indústrias e da concorrência; vantagens competitivas; cadeias e redes produtivas;
competitividade e estratégia empresarial. 2. Análise Macroeconômica. Modelo IS-LM. Identidades
macroeconômicas básicas. Sistema de Contas Nacionais. Contas Nacionais no Brasil. Conceito de
Déficit e Dívida Pública. O Balanço de Pagamentos no Brasil. Agregados Monetários. As contas do
Sistema Monetário. Papel do Governo na economia: estabilização econômica, promoção do
desenvolvimento e redistribuição de renda. A teoria Keynesiana. Papel da política fiscal,
comportamento das contas públicas. Financiamento do déficit público no Brasil. Política monetária.
Relação entre taxas de juros, inflação e resultado fiscal. Relação entre comportamento do mercado
de trabalho e nível de atividade, relação entre salários, inflação e desemprego. A oferta e demanda
agregada. Desenvolvimento brasileiro no pós-guerra: Plano de metas, o milagre brasileiro, o II
PND, a crise da dívida externa, os planos de Estabilização e a economia brasileira contemporânea.
Organismos Internacionais: FMI, BIRD, BID, OMC. 3. Economia do Setor Público: conceito de
bem público; funções governamentais; conceitos gerais de tributação; tendências gerais da evolução
do gasto público no mundo. Conceitos básicos da contabilidade fiscal: NFSP, conceitos nominais e
operacionais e resultado primário. Noção de sustentabilidade do endividamento público; evolução
do déficit e da dívida pública no Brasil a partir dos anos 80. 4. Economia Brasileira: Evolução da
economia brasileira e da política econômica desde o período do “milagre econômico”. Reformas
estruturais da década de 90. Economia brasileira no pós-Plano Real: concepções, principais

problemas, conquistas e desafios. O ajuste de 1999. Instrumentos de financiamento do setor público
e Parceria Público-Privado (PPP). 5. Desenvolvimento Econômico e Social: Transformações do
papel do Estado nas sociedades contemporâneas e no Brasil, Indicadores Sociais. O Índice de
Desenvolvimento Humano. O papel das principais agências de fomento no Brasil (BNDES, Banco
do Brasil, Caixa Econômica Federal, agências de fomento federais, estaduais e municipais). 6. Lei
Complementar n.° 101/2000 (Lei de responsabilidade na gestão fiscal). 7. Lei Federal n.° 4.320/64 e
suas alterações (estabelece normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanço da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal).
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
1-Solos: Classificação, Fertilidade, Manejo e Conservação2- Nutrição Mineral de plantas 3Fisiologia Vegetal: Fotossíntese, Crescimento e Desenvolvimento Vegetal 4- Controle de Plantas
Invasoras 5- Identificação e controle de problemas fitossanitários em plantas cultivadas 6- Irrigação
e Drenagem na Agricultura 7- Princípios de georreferenciamento 8- Experimentação Agrícola:
Montagem de Experimentos, Delineamentos Experimentais, Interpretação de Resultados de
Análises de Experimentos 9- Princípios de Agricultura Orgânica 10- Cultivo de cacau, dendê,
fruteiras nativas da Amazônia, laranja, abacaxi, coco, feijão, milho, arroz, hortaliças e plantas
medicinais 11- Criação de ruminantes e não ruminantes.
ENGENHEIRO / ÁREA: ENGENHARIA CIVIL
1. Resistência dos materiais: tensão e deformação; solicitação axial (tração e compressão);
solicitação por corte (cisalhamento); torção; flexão; flambagem; energia de deformação. Conceitos
básicos de análise estrutural; estruturas de concreto, aço e madeira – cálculo e dimensionamento; 2.
Tecnologia das construções: noções de instalações de água fria, de água quente, de prevenção de
incêndios, de águas pluviais, de esgotos sanitários e de disposição de resíduos sólidos; instalações
elétricas domiciliares; materiais; elementos e sistemas construtivos; patologia e manutenção; 3.
Orçamento: levantamento de materiais e mão-de-obra; planilhas de quantitativos e de composições
de custos; listas de insumos; BDI e encargos sociais incidentes em orçamentos de obras;
cronogramas físico-financeiros; softwares comerciais para orçamentos; 4. Planejamento de obras:
estudo de viabilidade técnico-econômica; controle físico-financeiro; dimensionamento e
gerenciamento de equipes e de equipamentos; redes PERT; 5. Geotecnia e drenagem: fundamentos
de geologia aplicada; caracterização e classificação dos solos; prospecção geotécnica do subsolo;
riscos geológicos; compactação; análise da estabilidade de taludes; movimento de terra: aterro e
desaterro; microdrenagem; proteção de encostas; 6. Materiais de construção civil. Aglomerantes:
cal, gesso e cimento: características e propriedades. Agregados: classificação. Concretos:
propriedades nos estados fresco e endurecido, fator água/cimento, resistência mecânica e
durabilidade. Argamassas: classificação, propriedades essenciais. Revestimentos cerâmicos: tipos,
classificação, assentamento convencional e com argamassa colante, juntas de dilatação. Aços para
concreto armado; 7. Técnicas de construção civil: formas de madeira e metálicas para estruturas de
concreto armado, produção e lançamento do concreto, cura, adensamento e desforma; corpos-deprova. 8. Análise e interpretação de projetos de arquitetura e engenharia; 9. Gerenciamento de
contratos. Lei 8.666 – Licitações e Contratos da Administração Pública.
ENGENHEIRO / ÁREA: ENGENHARIA ELÉTRICA
1. Instrumentação Eletrônica: Condicionamento de sinais digitais e analógicos, amplificadores e
filtros; 1.1 Processamento de sinais lineares, amplificadores operacionais, conversores de sinais,
amplificador de sinais, isolação de sinais, filtros para instrumentos, especificação de filtros; 1.2
Processamento de sinais não lineares, modulação e desmodulação de sinais, oscilador controlado
por tensão (Voltage Controlled Oscillator – VCO), malha de captura de fase (Phase Locked Loop –
PLL), amplificadores não lineares; 1.3 Interferências em sinais (ruídos), tipos de ruídos, técnicas de
eliminação e mitigação de ruídos; conversão analógica-digital (A/D) e digital-analógica (D/A),

teoria da amostragem, técnicas de amostragem, circuitos de amostragem e retenção (sample and
hold), técnicas de conversão, erros de conversão, multiplexação, especificação de conversores A/D
e D/A; 1.4 Processamento de sinais digitais (DSP) para instrumentos, filtros digitais, operações
lineares, interpolação e extrapolação; 2. Instrumentos de medidas e arranjos de medições:
características dos instrumentos de medidas; especificação de instrumentos de medidas; sensores;
transdutores; pontes e demais arranjos de medição; 2.1 Ruídos em arranjos de medição, origem dos
ruídos, mitigação de ruídos e filtros, blindagem de sinais e cabo guarda; 2.2 Analisadores,
condicionamento e transporte das amostras, analisadores de gases, analisadores de químicos,
Cromatógrafos, Espectrômetros de Massa; 2.3 Erros de medição e Validações das Medições
Analíticas, ISO 9000 e 14000; 2.4 Interface Homem-Máquina (IHM); 2.5 Instrumentação e
analisadores virtuais para realização e tratamento e análise de medições; 2.6 Banco de Dados,
compartilhamento de banco de dados (Data Ware House); 2.7 Diagramas de instrumentação e
processos (I&P); 2.8 manutenção de equipamentos de instrumentação eletrônica; 3. Instalações e
manutenção em laboratório: Instalações elétricas de baixa tensão, projetos elétricos, diagramas e
esquemas de ligação; 3.1 Dispositivos de proteção dos circuitos elétricos contra sobretensões e
sobrecorrentes, especificação e instalação; 3.2 Proteção contra choque elétrico, Dispositivos
Diferencial-Residual, especificação e instalação; 3.3 Aterramento funcional e de proteção, execução
de aterramento e medições da resistência de terra; 3.4 Atmosferas Explosivas, componentes do
risco, identificação de fontes de risco e classificação de áreas, técnicas e tipos de proteção;
manutenção de instalações elétricas.
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho. Psicologia aplicada à Engenharia de Segurança
do Trabalho. Legislação e Normas técnicas: Portaria n° 3.214/1978 – Normas Regulamentadoras.
Análise Preliminar de Riscos em Atividades e Locais de Trabalho e Emissão de Ordens de Serviço
e Decreto n° 93.412 de 14 de outubro de 1986 MTE. Lei n° 8.212 e n° 8.213/ 1991: Comunicação
de Acidente de Trabalho. Constituição Federal: artigos 7º, 196 e 200. CLT (Consolidação das Leis
do Trabalho): artigos 154 a 223. Norma Operacional de Saúde do Trabalhador (NOST): Portaria
MS 3.908, de 30/10/98. Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador do SUS:
Portaria MS 3.120, de 1/07/98. Legislação Previdenciária: Leis 8.213/91 e Decreto N. 3.048, de
06/05/99. NTEP e SAT. Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Decreto 7.410 de 27 de novembro
de 1985. Decreto 92.530 de 9 de abril de 1986. Portaria 3.275 de 21 de setembro de 1989. Ética
profissional. Gerência de riscos: Acidentes de trabalho. Conceito técnico e legal. Definições de atos
e condições ambientes de insegurança. Riscos e causas de acidentes do trabalho. Comunicação,
Investigação e Análise de Acidentes e Incidentes com Aplicação de Métodos como: Árvores Falhas,
Modo e Efeito. Custos dos acidentes. Comunicação e registro de acidentes. Prevenção de Perdas.
Conhecimento e Aplicação das Normas Regulamentadoras nos Locais de Trabalho. Conhecimento
sobre Elaboração e Implementação de Normas e Procedimentos de Segurança. Equipamento de
Proteção Individual (EPI). Equipamento de Proteção Coletiva (EPC). Estudo de riscos.
Mapeamento de riscos. Elaboração do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
Planos e brigadas de emergência. Análise de riscos e Técnicas de análise. Programa de prevenção e
controle de perdas. Elementos básicos para um programa de segurança. Responsabilidade civil e
criminal. Controle de perdas e perícias trabalhistas. Prevenção e controle de riscos em máquinas,
equipamentos e instalações. Ergonomia. Princípios da Ergonomia. A aplicabilidade da Ergonomia.
Espaços de trabalho. Ergonomia e prevenção de acidentes. Posturas e movimentos. Transporte,
armazenamento, movimentação e manuseio de materiais. Proteção e prevenção contra incêndios.
Tecnologia e prevenção no combate a sinistro. Propriedade físico-química do fogo. O incêndio e
suas causas. Classes de incêndio. Métodos de extinção. Agentes e aparelhos extintores. Sistemas de
prevenção e combate a incêndios. Brigadas de incêndio. Planos de emergência. Primeiros socorros e
toxicologia. Noções Básicas sobre Primeiros Socorros. Fisiologia humana. Doenças profissionais.
Agentes causadores de doenças. Higiene do Trabalho. Avaliação e controle de agentes ambientais.

Insalubridade, Periculosidade e Radiação. Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de
acidentes. Técnicas de uso de equipamentos de medições. Proteção ambiental. Controle de
qualidade ambiental. Controle de resíduos e reciclagem. Administração e Estatística aplicada à
Engenharia de Segurança do Trabalho. Meios de comunicação, recursos audiovisuais e
relacionamento interpessoal.
ESTATÍSTICO
1. Estatística descritiva e análise exploratória de dados: distribuições de freqüências: medidas
descritivas de tendência central e de dispersão: média, mediana, moda, quartis, variância, desvio
padrão, coeficiente de variação, intervalos entre quartis, valores atípicos, histogramas, boxplot e
ramo e folhas. 2. Cálculo de Probabilidades: definições básicas e axiomas, probabilidade
condicional e independência, variáveis aleatórias discretas e contínuas, função de distribuição,
função de probabilidade, função de densidade de probabilidade, esperança e momentos,
distribuições especiais: binomial, Poisson, Normal e Exponencial; distribuições condicionais e
independência, esperança condicional, funções geradoras de momentos, lei dos grandes números,
teorema central do limite, amostras aleatórias, distribuições amostrais. 3. Inferência Estatística:
estimação pontual: métodos de estimação, propriedades dos estimadores, estimação por intervalos,
testes de hipóteses - hipóteses simples e compostas, nível de significância e potência, teste t de
Student, testes qui-quadrado - de aderência e de independência e de homogeneidade em tabelas de
contingência. 4. Modelos lineares: mínimos quadrados, regressão linear simples, inferência na
regressão, correlação e regressão, análise de resíduos, regressão múltipla. 5. Técnicas de
Amostragem: amostragem aleatória simples, tamanho amostral, estimadores de razão e regressão,
amostragem estratificada, amostragem sistemática, amostragem por conglomerados.
MÉDICO / ÁREA: MEDICINA DO TRABALHO
1.Noções gerais de medicina. 1.1 Bioestatística. 1.2 Epidemiologia. 1.3 Sistemas imunitários e suas
doenças. 1.4 Moléstias infecciosas. 1.5 Sistema nervoso e suas doenças. 1.6 Sistema respiratório e
suas doenças. 1.7 Sistema cardiovascular e suas doenças. 1.8 Sistema genitourinário e suas doenças.
1.9 Sistema digestivo e suas doenças. 1.10 Doenças hematológicas e hematopoiéticas. 1.11
Ortopedia e traumatologia. 1.12 Distúrbios nutricionais. 1.13 Metabolismo e suas doenças. 1.14
Sistema endócrino e suas doenças. 1.15 Genética e noções de doenças hereditárias. 1.16
Dermatologia. 1.17 Psiquismo e suas doenças. 2. Saúde do trabalhador. 2.1 Noções de estatística em
medicina do trabalho. 2.2 Acidentes do trabalho: definições e prevenção. 2.3 Noções de saneamento
ambiental. 2.4 Noções de legislação acidentária. 2.5 Noções de legislação de saúde e segurança do
trabalho. 2.6 Previdência Social: funcionamento e legislação. 2.7 Noções de fisiologia do trabalho
(visão, audição, metabolismo e alimentação, sistemas respiratório, cardiovascular, osteoarticular).
2.8 Noções de atividade e carga de trabalho. 2.9 Noções de atividade física e riscos à saúde. 2.10
Trabalho sob pressão temporal e riscos à saúde. 2.11 Trabalho noturno e em turnos: riscos à saúde,
noções de cronobiologia, novas tecnologias, automação e riscos à saúde. 2.12 Agentes físicos e
riscos à saúde. 2.13 Agentes químicos e riscos à saúde.N 2.14 Noções de toxicologia. 2.15
Sofrimento psíquico e psicopatologia do trabalho (inclusive com relação ao álcool e às drogas). 2.16
Doenças profissionais e doenças ligadas ao trabalho (pneumoconioses, asmas profissionais, câncer
de pele, surdez, hepatopatias, nefropatias, doenças do aparelho ósteo-articular, doenças infecciosas,
doenças cardio-circulatórias, hematopatias, entre outras). 2.17 Riscosligados a setores de atividade
com especial atenção à condução de veículos. 2.18 Noções de avaliação e controle dos riscos
ligados ao ambiente de trabalho. 2.19 Noções de acompanhamento médico de por tadores de
doenças crônicas em medicina do trabalho. 2.20 Noções de funcionamento de um serviço de
medicina e segurança do trabalho em empresas. 2.21 Noções de ergonomia e melhoria das
condições de trabalho. 2.22 Conhecimento sobre etiologia das DORTs e sobre fatores estressantes
em ambiente de trabalho.

MÉDICO VETERINÁRIO
I Tópicos gerais sobre animais silvestres: 1- Conservação in situ e ex situ de fauna silvestre; 2Extrapolação alométrica interespecífica e terapêutica de animais silvestres: aves, répteis e
mamíferos; 3- Identificação e tratamento de problemas nutricionais em animais silvestres: aves,
répteis e mamíferos; 4- Técnicas de coletas de amostras biológicas em animais silvestres: aves,
répteis e mamíferos; 5- Técnicas de diagnóstico por imagem em animais silvestres; 6- Zoonoses em
animais silvestres. II. Mamíferos silvestres: 1. Manejo de mamíferos silvestres em cativeiro; 2.
Estresse, contenção física e química de mamíferos silvestres; 3. Reabilitação física e biológica de
mamíferos silvestres; 4. Medicina de Primatas Neotropicais; 5. Medicina de Xenarthra; 6. Medicina
de Carnívoros silvestres (Canidae, Felidae, Mustelidae, Procyonidae); 7. Medicina de
Perissodactyla (Tapiridae); 8. Medicina de Artiodactyla (Tayassuidae); 9. Emergências, cuidados
críticos e hospitalização de mamíferos silvestres; III. Aves silvestres: 1- Reabilitação física e
biológica de aves silvestres; 2- Manejo de aves silvestres em cativeiro; 3- Medicina de Aves
Silvestres: Psitaciformes, Passeriformes, Rapinantes e Ranfastídeos; 4- Estresse, contenção física e
química de aves silvestres; 5- Emergências, cuidados críticos e hospitalização de aves silvestres; 6Cirúrgia em aves silvestres; 7- Cuidados pós-operatórios em aves silvestres; IV. Repteis Silvestres:
1- Manejo de répteis silvestres em cativeiro: Ordens Squamata, Chelonia e Crocodylia 2- Medicina
de Répteis Silvestres: Ordens Squamata, Chelonia e Crocodylia; 3- Estresse, contenção física e
química e manuseio de répteis silvestres; 4- Emergências, cuidados críticos e hospitalização de
répteis silvestres; 5 Cirurgia de répteis silvestres; 6- Cuidados pós-operatórios em répteis silvestres;
V. Cães e gatos: 1. Miocardiopatias; 2. Cirurgias do sistema gênito-urinário e digestório; 3.
Gastroenterites infecciosas e parasitárias; 4. Distúrbios endócrinos; 5. Insuficiência renal aguda e
crônica; 6. Neoplasias; VI. Ruminantes e equídeos: 1.Doenças carenciais; 2.Hemoparasitoses; 3.
Afecções do sistema digestivo; 4. Intoxicações por medicamentos; 5. Enfermidades do sistema
nervoso; 6. Principais cirurgias realizadas em ruminantes e eqüídeos (ruminotomia, laparotomia,
cesariana, amputação de unha, nucleação, vulvoplastia, orquiectomia, mastectomia).
PEDAGOGO
1 Legislação Educacional. 2 História, Sociedade e Educação. 3 Fundamentos Históricos, Filosóficos
e Políticos da Educação. 4 Concepções Pedagógicas. 5 Teorias Psicológicas e Educação. 6 Níveis e
Modalidades de Ensino – estrutura e funcionamento: educação infantil, do ensino fundamental e
médio, da educação de jovens e adultos e ensino profissionalizante e do ensino superior. 7
Planejamento e Estatísticas Educacionais. 8 O Plano Nacional de Educação. 9 Políticas Públicas
Educacionais. 10 Financiamento da Educação. 11 Avaliação e Currículo. 12 Planejamento e
Projetos Educacionais. 13 Políticas de Avaliação Institucional: externa e interna. 14 Educação
Superior: 14.1 Universidade: conceito, histórico e finalidades; 14.2 Ensino, pesquisa e extensão:
conceitos, especificidades, características, importância, articulação, tipos, planos, processos,
acompanhamento, avaliação e registro; 14.3 Ensino de graduação: finalidades, características, bases
legais, financiamento, desafios, Projeto Pedagógico Institucional e Projeto Pedagógico de Curso;
14.4 Ensino de pós-graduação: finalidades, características, bases legais, fomento. 15 Tecnologia
Educacional. 16 Gestão Educacional: estratégica e democrática. 17 A Atuação do Pedagogo. 18
Educação, Direitos Humanos e Cidadania: diversidade cultural e inclusão social.
PSICÓLOGO / ÁREA: PSICOLOGIA CLÍNICA
1.Processo de Triagem Psicológica: início, desenvolvimento e finalização; 2. Acolhimento, contrato
terapêutico, comportamento ético no atendimento psicoterápico; 3. Código de Ética do Psicólogo;
Eficiência, eficácia e efetividade no atendimento psicológico; Modalidades de Atendimento:
individual, infantil, casal e grupos; Orientação e acompanhamento terapêutico; Processo de
avaliação psicológica e suas partes constitutivas; Procedimentos de entrevista, Tipos de entrevistas
psicológicas; Técnicas de observação, utilização de testes psicológicos e manuais de tratamento na
área de transtornos psicológicos; Relação terapêutica; Trabalho em equipe multiprofissional;

Utilização de técnicas psicoterápicas; Práticas clínicas e limites ambientais do trabalho em clínicaescola de Psicologia; Supervisão em clínica psicoterápica; Treinamento assertivo e pesquisa em
psicologia clínica.
SECRETÁRIO EXECUTIVO
Legislação : As leis de regulamentação e código de ética profissional, processos de licitação e
contratos - Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores; Lei nº 10.520 de 17 de
julho de 2002 e Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999. Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005,
Direito Administrativo: Ato Administrativo: conceito, elementos/requisitos, atributos, Poderes da
Administração, Processo Administrativo, Lei nº. 9.784/99, Constitucional: Os poderes do Estado e
as respectivas funções; Hierarquia das normas; Princípios fundamentais da CF/88; Direitos e
garantias fundamentais. Noções gerais sobre Administração: conceitos básicos; tipos de
organização; estruturas organizacionais; departamentalização; organogramas e fluxogramas;
objetivos, princípios, funções e componentes do processo administrativo: planejamento,
organização, direção e controle, noções de administração financeira. Gestão empreendedora:
conceitos e componentes. Técnicas e funções secretariais: planejamento, organização,
acompanhamento, utilização da agenda, organização de reuniões e viagens, ata: conceito,
características e função, assessoramento a executivos, marketing pessoal, atuação do secretário nas
relações internacionais. Tecnologia: novos aplicativos e sistemas de informações voltados à área
secretarial. Redação e correspondências oficiais: concisão, objetividade e clareza, pronomes de
Tratamento: concordância e emprego, características, elementos e estrutura de textos oficiais:
padrão ofício, ata, portaria, resolução, despacho, requerimento, memorando, correio eletrônico.
Classificação de documentos e correspondência. Rotinas de protocolo: expedição, movimentação e
arquivamento, tipos de arquivos, organização, função e administração de arquivos. Relações
Humanas: Relacionamento interpessoal e mudança comportamental, atendimento: conceito, tipos
de clientes e formas de atendimento, inteligência emocional ligada a técnicas de atendimento.
Eventos: conceito, abrangência, tipologia, classificação e fases; concepção, planejamento,
organização e operacionalização de eventos; cerimonial, protocolo e etiqueta; normas do cerimonial
público; Decreto Federal 70.274/72 e atualizações; símbolos nacionais - Lei 5.700/71;
responsabilidade socioambiental em eventos. Histórico do profissional de secretariado e suas
transformações.
ZOOTECNISTA
1. Melhoramento Genético de bovinos, ovinos, suínos e aves; 2.Istalações/equipamentos, manejo,
alimentação e nutrição e higiene e profilaxia em bovinocultura de leite; 3.
Instalações/equipamentos, manejo, alimentação e nutrição e higiene e profilaxia em bovinocultura
de corte; 4. Instalações/equipamentos, manejo, alimentação e nutrição e higiene e profilaxia em
ovinos; 5. Instalações/equipamentos, manejo, alimentação e nutrição e higiene e profilaxia em
coelhos; 6. Instalações/equipamentos, manejo, alimentação e nutrição e higiene e profilaxia em
caprinose bubalinos;7. Instalações/equipamentos, manejo, alimentação e nutrição e higiene e
profilaxia em peixes;8. Instalações/equipamentos, manejo, alimentação e nutrição e higiene e
profilaxia em suinocultura;9. Sistemas criatórios e manejo avícola em frangos de corte, poedeiras e
matrizes; 10. Incubação, sistemas de reprodução avícola e biosseguridade; 11. Exigências
Nutricionais das diferentes espécies de animais explorados economicamente; 12. Nutrientes,
ingredientes e aditivos utilizados na elaboração de dietas balanceadas paramonogástricos e
ruminantes; 13. Controle de qualidade de matérias-primas, valor biológico dos alimentos,
processamento e formulação de dietas balanceadas para animais monogástricos e ruminantes; 14.
Aspectos anátomo-fisiológicos do trato digestório de animais monogástricos e ruminantes; 15.
Conforto e bem estar animal dos animais domésticos explorados zootecnicamente; 16. Manejo e
flora apícola, produtos elaborados pelas abelhas e polinização; 17. Estabelecimento de forrageiras
de inverno e verão, pastagens naturais e processos de conservação de forrageiras; 18. Manejo
reprodutivo dos animais domésticos; 19. Experimentação com animais domésticos.

