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ERRATA DO EDITAL Nº 001/2022

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
EM FUNÇÕES DE NÍVEL FUNDAMENTAL, NÍVEL MÉDIO, NÍVEL TÉCNICO E NÍVEL SUPERIOR

Seleção: Prova Objetiva Escrita e Curso de Formação

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, tendo instituído a Comissão de Organização e Acompanhamento do Concurso Público
através do Decreto nº 018 de 23 de fevereiro de 2022, e em vista ao disposto no Inciso IX, art. 37 da
Constituição Federal, nas Leis Municipais n° 624/2017,n° 633/2017 e 817/2021 e nas demais leis que
regem a espécie, e em cumprimento às normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios –
TCM/BA, bem como as normas contidas neste Edital, TORNA PÚBLICA a ERRATA do Edital de Inscrição
001/2022 do CONCURSO PÚBLICO destinado à contratação, de servidores para compor o quadro de
servidores do município.

Onde lia-se:
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A NOMEAÇÃO
2.1.12. Cumprir as determinações deste Edital.

LEIA-SE:
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A NOMEAÇÃO
2.1.12. Residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do Concurso
Público, para os candidatos aprovados para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.
2.1.13. Cumprir as determinações deste Edital.

Onde lia-se:
3. DAS INSCRIÇÕES
3.15. O valor da taxa de inscrição será conforme tabela a seguir:
Código

Cargo / Função

Valor da taxa de inscrição

200

Professor de Educação Infantil

R$ 120,00

201

Professor de Ensino Fundamental I

R$ 120,00

202

Professor de Língua Portuguesa

R$ 120,00

203

Professor de Matemática

R$ 120,00
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204

Professor de Biologia

R$ 120,00

205

Professor de Geografia

R$ 120,00

206

Professor de Educação Física

R$ 120,00

207

Professor de Língua Inglesa

R$ 120,00

208

Psicopedagogo

R$ 120,00

209

Fonoaudiólogo Educacional

R$ 120,00

210

Nutricionista Educacional

R$ 120,00

211

Psicólogo Educacional

R$ 120,00

212

Assistente Social Educacional

R$ 120,00

213

Auxiliar da Educação Infantil

R$ 120,00

214

Enfermeiro

R$ 120,00

215

Técnico em Laboratório

R$ 70,00

216

Técnico em Radiologia

R$ 70,00

217

Técnico em Enfermagem

R$ 70,00

218

Guarda Municipal

R$ 70,00

219

Agente Comunitário de Saúde

R$ 70,00

220

Cuidador da Educação Inclusiva

R$ 70,00

221

Inspetor de Pátio

R$ 70,00

222

Operador de Máquinas

R$ 70,00

223

Motorista

R$ 70,00

LEIA-SE:
3. DAS INSCRIÇÕES
3.15. O valor da taxa de inscrição será conforme tabela a seguir:
Código

Cargo / Função

Valor da taxa
de inscrição

200

Professor de Educação Infantil

R$ 120,00

201

Professor de Ensino Fundamental I

R$ 120,00

202

Professor de Ensino Fundamental II / Língua Portuguesa

R$ 120,00

203

Professor de Ensino Fundamental II / Matemática

R$ 120,00

204

Professor de Ensino Fundamental II / Ciências da Natureza e Biologia

R$ 120,00

205

Professor de Ensino Fundamental II / Geografia

R$ 120,00

206

Professor de Ensino Fundamental II / Educação Física

R$ 120,00

207

Professor de Ensino Fundamental II / Língua Inglesa

R$ 120,00

208

Psicopedagogo

R$ 120,00

209

Fonoaudiólogo Educacional

R$ 120,00
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210

Nutricionista Educacional

R$ 120,00

211

Psicólogo Educacional

R$ 120,00

212

Assistente Social Educacional

R$ 120,00

213

Auxiliar da Educação Infantil

R$ 120,00

214

Enfermeiro

R$ 120,00

215

Técnico em Laboratório

R$ 70,00

216

Técnico em Radiologia

R$ 70,00

217

Técnico em Enfermagem

R$ 70,00

218

Guarda Municipal

R$ 70,00

219

Agente Comunitário de Saúde / Sede

R$ 70,00

220

Agente Comunitario de Saúde / Unidade de Saúde do Maracujá / Zona
Rural

R$ 70,00

221

Agente Comunitario de Saúde / Cadastro Reserva / Unidade de Saúde da R$ 70,00
Família Sol Nascente / Sede

222

Agente Comunitario de Saude / Cadastro Reserva / Unidade de Saúde da R$ 70,00
Família CINELEX / Sede

223

Agente Comunitario de Saúde / / Cadastro Reserva / Unidade de Saúde
do Salamin / Zona Rural

R$ 70,00

224

Cuidador da Educação Inclusiva

R$ 70,00

225

Inspetor de Pátio

R$ 70,00

226

Operador de Máquinas

R$ 70,00

227

Motorista

R$ 70,00
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Onde lia-se:
8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
8.1. As provas terão caráter eliminatório e classificatório sendo constituídas conforme subitem 8.1.1 a
seguir:
8.1.1. TABELA DE PONTUAÇÃO
CÓDIGO
DO
CARGO
200 a 219

PROVAS

CONHECIMENTOS

Nº DE
QUESTÕES

Língua Portuguesa
10
10
Conhecimentos Conhecimentos Gerais
Básicos
e Conhecimentos Básicos de
05
Específicos
Informática
Conhecimentos Específicos
15

VALOR DAS
QUESTÕES
2,5
2,5
1,25

Conhecimentos
Básicos

5,0 pontos
(50 %)

3,75
10,0 pontos
(100%)

PONTUAÇÃO MÁXIMA

220 a 223

PONTUAÇÃO
MÍNIMA
EXIGIDA

Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais

20
20

5,0
5,0

PONTUAÇÃO MÁXIMA

5,0 pontos
(50 %)
10,0 pontos
(100%)

LEIA-SE:
8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
8.1. As provas terão caráter eliminatório e classificatório sendo constituídas conforme subitem 8.1.1 a
seguir:
8.1.1. TABELA DE PONTUAÇÃO
CÓDIGO
DO
CARGO
200 a 223

PROVAS

CONHECIMENTOS

Nº DE
QUESTÕES

Língua Portuguesa
10
10
Conhecimentos Conhecimentos Gerais
Básicos
e Conhecimentos Básicos de
05
Específicos
Informática
Conhecimentos Específicos
15

VALOR
TOTAL DAS
QUESTÕES
2,5
2,5
1,25

Conhecimentos
Básicos

5,0 pontos
(50 %)

3,75
10,0 pontos
(100%)

PONTUAÇÃO MÁXIMA

224 a 227

PONTUAÇÃO
MÍNIMA
EXIGIDA

Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais

20
20

5,0
5,0

PONTUAÇÃO MÁXIMA

5,0 pontos
(50 %)
10,0 pontos
(100%)
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Onde lia-se:
ANEXO I
QUADRO TOTAL DE VAGAS, SALÁRIO, PRÉ-REQUISITO E CARGA HORÁRIA
Cargos
Vagas
Pré-Requisito
Carga
Remuneração
Horária
Semanal
Professor
de
Educação 08 + CR*
Licenciatura em Pedagogia
20 horas R$ 1.731,68
Infantil
semanais
Professor
de
Ensino 07 + CR*
Licenciatura em Pedagogia
20 horas R$ 1.731,68
Fundamental I
semanais
Professor
de
Ensino 02 + CR*
Licenciatura Plena em Língua 20 horas R$ 1.731,68
Fundamental II / Língua
Portuguesa
semanais
Portuguesa
Professor de Matemática
01 + CR*
Licenciatura
Plena
em 20 horas R$ 1.731,68
Matemática
semanais
Professor
de
Ensino 01 + CR*
Licenciatura Plena em Biologia ou 20 horas R$ 1.731,68
Fundamental II / Ciências da
Ciências da Natureza
semanais
Natureza e Biologia
Professor
de
Ensino 01 + CR*
Licenciatura Plena em Geografia
20 horas R$ 1.731,68
Fundamental II / Geografia
semanais
Professor
de
Ensino 01 + CR*
Licenciatura Plena em Educação 20 horas R$ 1.731,68
Fundamental II / Educação
Física
semanais
Física
Professor
de
Ensino 01 + CR*
Licenciatura Plena em Língua 20 horas R$ 1.731,68
Fundamental II / Língua
Inglesa
semanais
Inglesa
01 + CR*
Nível Superior Completo em
Psicopedagogo
Psicopedagogia ou em Pedagogia 40 horas R$ 3.258,57
com
especialização
em semanais
Psicopedagogia e registro no
conselho de classe.
Fonoaudiólogo
01 + CR*
Nível Superior Completo em 40 horas
Fonoaudiologia e registro no semanais
R$ 3.258,57
conselho de classe.
Nutricionista Educacional
01 + CR*
Nível Superior Completo em
Nutrição e registro no conselho de 40 horas R$ 3.258,57
classe.
semanais
Psicólogo Educacional
01 + CR*
Nível superior completo em 40 horas
Psicologia e registro no respectivo semanais
R$ 3.258,57
conselho de classe
Assistente
Social 01 + CR * Nível Superior Completo em 30 horas
Educacional
Serviço Social e registro no semanais
R$ 3.258,57
conselho de classe.
Auxiliar da Educação Infantil
04 + CR*
Licenciatura
completa
em 40 horas
Pedagogia.
semanais
R$ 1.679,80
Cuidador
da
Educação 04 + CR*
Ensino Médio Completo
40 horas
Inclusiva
semanais
R$ 1.212,00
Inspetor de Pátio
03 + CR* Nível médio completo
40 horas
semanais
R$ 1.212,00
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04 + CR*
Guarda Municipal
06 + CR*
Motorista
Operador de Máquinas

01 + CR*

Técnico em Laboratório

02 + CR*

Técnico em Radiologia

01 + CR*

Técnico em Enfermagem

05 + CR*

Enfermeiro

01 + CR*

Agente Comunitário de Saúde 02 + CR*

Nível médio completo

40 horas
semanais
R$ 1.212,00
Nível fundamental completo, com 40 horas
CNH categoria “D a E” e 2 (dois) semanais
R$ 1.849,32
anos de habilitação.
Nível fundamental
40 horas
R$ 1.849,32
Completo com CNH categoria “E” semanais
e 2 (dois) anos de habilitação.
Ensino Médio Completo e Curso 40 horas
semanais
R$ 1.679,80
Técnico em Laboratório
Ensino Médio Completo e Curso 40 horas
semanais
R$ 1.679,80
Técnico em Radiologia
Nível Médio Completo com Curso 40 horas
Técnico em Enfermagem e semanais
R$ 1.679,80
registro no COREN
Nível superior em Enfermagem e
registro profissional no Conselho
Regional
de
Enfermagem 40 horas R$ 3.641,02
(COREN)
semanais
Ensino Fundamental Completo.
40 horas R$ 1.705,93
semanais

CR*: Cadastro Reserva
LEIA-SE:
ANEXO I
QUADRO TOTAL DE VAGAS, SALÁRIO, PRÉ-REQUISITO E CARGA HORÁRIA
Cargos
Vagas
Pré-Requisito
Carga
Remuneração
Horária
Semanal
Professor
de
Educação 08 + CR*
Licenciatura em Pedagogia
20 horas R$ 2.307,38
Infantil
semanais
Professor
de
Ensino 07 + CR*
Licenciatura em Pedagogia
20 horas R$ 2.307,38
Fundamental I
semanais
Professor
de
Ensino 02 + CR*
Licenciatura Plena em Língua 20 horas R$ 2.307,38
Fundamental II / Língua
Portuguesa
semanais
Portuguesa
Professor
de
Ensino 01 + CR*
Licenciatura
Plena
em 20 horas R$ 2.307,38
Fundamental II / Matemática
Matemática
semanais
Professor
de
Ensino 01 + CR*
Licenciatura Plena em Biologia ou 20 horas R$ 2.307,38
Fundamental II / Ciências da
Ciências da Natureza
semanais
Natureza / Biologia
Professor
de
Ensino 01 + CR*
Licenciatura Plena em Geografia
20 horas R$ 2.307,38
Fundamental II / Geografia
semanais
Professor
de
Ensino 01 + CR*
Licenciatura Plena em Educação 20 horas R$ 2.307,38
Fundamental II / Educação
Física
semanais
Física
Professor
de
Ensino 01 + CR*
Licenciatura Plena em Língua 20 horas R$ 2.307,38
Fundamental II / Língua
Inglesa
semanais
Inglesa
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01 + CR*
Psicopedagogo

Fonoaudiólogo

01 + CR*

Nutricionista Educacional

01 + CR*

Psicólogo Educacional

Assistente
Educacional

01 + CR*

Social 01 + CR *

Auxiliar da Educação Infantil
Cuidador
da
Inclusiva
Inspetor de Pátio

04 + CR*

Educação 04 + CR*
03 + CR*
04 + CR*

Guarda Municipal
06 + CR*
Motorista
Operador de Máquinas

01 + CR*

Técnico em Laboratório

02 + CR*

Técnico em Radiologia

01 + CR*

Técnico em Enfermagem

05 + CR*

Enfermeiro

01 + CR*

Agente Comunitário de Saúde 02 + CR*

Nível Superior Completo em
Psicopedagogia ou em Pedagogia
com
especialização
em
Psicopedagogia e registro no
conselho de classe.
Nível Superior Completo em
Fonoaudiologia e registro no
conselho de classe.
Nível Superior Completo em
Nutrição e registro no conselho de
classe.
Nível superior completo em
Psicologia e registro no respectivo
conselho de classe
Nível Superior Completo em
Serviço Social e registro no
conselho de classe.
Licenciatura
completa
em
Pedagogia.
Ensino Médio Completo

40 horas R$ 3.258,57
semanais

40 horas
semanais
R$ 3.258,57

40 horas R$ 3.258,57
semanais
40 horas
semanais
R$ 3.258,57
30 horas
semanais
R$ 3.258,57

40 horas
semanais
40 horas
semanais
Nível médio completo
40 horas
semanais
Nível médio completo
40 horas
semanais
Nível fundamental completo, com 40 horas
CNH categoria “D a E” e 2 (dois) semanais
anos de habilitação.
Nível fundamental
40 horas
Completo com CNH categoria “E” semanais
e 2 (dois) anos de habilitação.
Ensino Médio Completo e Curso 40 horas
semanais
Técnico em Laboratório
Ensino Médio Completo e Curso 40 horas
semanais
Técnico em Radiologia
Nível Médio Completo com Curso 40 horas
Técnico em Enfermagem e semanais
registro no COREN
Nível superior em Enfermagem e
registro profissional no Conselho
Regional
de
Enfermagem 40 horas
semanais
(COREN)
Ensino Fundamental Completo.
40 horas
Ensino Fundamental Completo. semanais
Residir na área da comunidade
em que atuar, desde a data da
publicação do edital do Concurso
Público.

R$ 1.679,80
R$ 1.212,00
R$ 1.212,00
R$ 1.212,00
R$ 1.849,32

R$ 1.849,32

R$ 1.679,80
R$ 1.679,80

R$ 1.679,80

R$ 3.641,02
R$ 1.705,93

CR*: Cadastro Reserva
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Onde lia-se:
ANEXO II
RELAÇÃO DE FUNÇÕES, ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS
Cargo: Professor de Ensino Fundamental I
Escolaridade: Nível Superior em Licenciatura Plena.
ATRIBUIÇÕES: Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de Ensino; Organizar e
promover as atividades educativas, culturais, recreativas, cívicas e de lazer, de forma individual e coletiva
das crianças em idade de creche e pré-escola, visando o desenvolvimento cognitivo, psicomotor, afetivo,
da linguagem e social; Implementar metodologias que possibilitem os alunos o exercício da escolha, da
descoberta, da cooperação e atividades que os conduzam à construção gradativa dos seus
conhecimentos e a autonomia moral e social; Planejar as atividades que envolvam jogos, desenhos,
pintura, música, dança, canto e outras modalidades de expressão visando criar experiências de
aprendizagem que valorizem as manifestações espontâneas e culturais dos alunos e possibilitem o
desenvolvimento da criatividade e de novas formas de reconhecimento para representação de seu
mundo; Realizar registro e acompanhamento de frequência dos alunos; Elaborar plano de aula,
selecionando assunto e determinando a metodologia; Elaborar boletins de controles e relatórios,
observando o comportamento e desempenho do aluno, para manter um registro que permita dar
informação e fazer avaliação do aluno e do processo pedagógico; Executar outras atividades correlatas.
LEIA-SE:
ANEXO II
RELAÇÃO DE FUNÇÕES, ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS
Cargo: Professor de Ensino Fundamental I
Escolaridade: Licenciatura em Pedagogia.
ATRIBUIÇÕES: Participar e desenvolver a proposta pedagógica da Unidade de Ensino; Organizar e
promover as atividades educativas, culturais, recreativas, cívicas e de lazer, de forma individual e coletiva
das crianças em idade de creche e pré-escola, visando o desenvolvimento cognitivo, psicomotor, afetivo,
da linguagem e social; Implementar metodologias que possibilitem os alunos o exercício da escolha, da
descoberta, da cooperação e atividades que os conduzam à construção gradativa dos seus
conhecimentos e a autonomia moral e social; Planejar as atividades que envolvam jogos, desenhos,
pintura, música, dança, canto e outras modalidades de expressão visando criar experiências de
aprendizagem que valorizem as manifestações espontâneas e culturais dos alunos e possibilitem o
desenvolvimento da criatividade e de novas formas de reconhecimento para representação de seu
mundo; Realizar registro e acompanhamento de frequência dos alunos; Elaborar plano de aula,
selecionando assunto e determinando a metodologia; Elaborar boletins de controles e relatórios,
observando o comportamento e desempenho do aluno, para manter um registro que permita dar
informação e fazer avaliação do aluno e do processo pedagógico; Executar outras atividades correlatas.
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Onde lia-se:
ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS ESCRITAS
TODOS OS CARGOS / FUNÇÕES – 200 A 214

LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto de diversos gêneros: informações literais e inferências possíveis; ponto de vista do
autor; significação contextual de palavras e expressões; relações entre ideias e recursos de coesão;
figuras de linguagem e de estilo. Funções da linguagem. Sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia.
Processos de formação de palavras. Conhecimentos linguísticos: ortografia: emprego das letras, divisão
silábica, acentuação gráfica, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; classes de palavras:
substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções,
interjeições: conceituações, classificações, flexões, emprego, locuções. Sintaxe: estrutura da oração,
estrutura do período, concordância (verbal e nominal); regência (verbal e nominal); crase, colocação de
pronomes; pontuação.
CONHECIMENTOS GERAIS
Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades)
As sociedades da antiguidade oriental e ocidental. Relações socioculturais e econômicas. A fundação da
cidade do Salvador. A presença francesa e holandesa no Brasil. As Revoluções Inglesa e Francesa. A
Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. As guerras napoleônicas e seus impactos nas colônias
ibéricas. A Chegada da corte portuguesa no Brasil e suas implicações. Revolução Industrial. O Brasil da
Monarquia à República. Primeira Grande Guerra. Era Vargas. Segunda Guerra Mundial. A criação da
União Europeia e seus principais impasses; a formação dos blocos culturais e econômicos na América e
as ideias de integração continental (NAFTA, MERCOSUL). Globalização e antiglobalização. A questão
ambiental e os movimentos sociais. Linguagem e Instrumentação Cartográfica: noções de escalas,
projeções e coordenadas geográficas. O planeta Terra: estrutura, movimentos e suas consequências
geográficas. As inter-relações Homem-Meio na organização do espaço: a estrutura geológica, o relevo
terrestre, a dinâmica atmosférica, os climas, os solos, a vegetação e a hidrografia como elementos do
ecossistema e sua forma de apropriação pela sociedade humana; as questões ambientais na
contemporaneidade. As transformações geopolíticas do espaço mundial: o novo mapa do mundo, os
atuais conflitos geopolíticos, étnico-raciais e nacionalistas. A organização do espaço brasileiro: O espaço
geográfico e a dinâmica populacional: crescimento, movimentos migratórios e estrutura da população.
Conceitos de População. A organização geopolítica do espaço brasileiro. O Nordeste: povoamento,
colonização e contrastes no uso da terra; o Nordeste brasileiro no contexto atual. A Bahia no contexto da
região Nordeste. A questão ambiental no Brasil.
Lógica Matemática
Resolução de situações-problema. Números Inteiros: Operações, Propriedades, Múltiplos e Divisores;
Números Racionais: Operações e Propriedades. Razões e Proporções, Divisão Proporcional, Regra de
Três Simples. Porcentagem. Juros Simples. Sistema de Medidas Legais. Conceitos básicos de geometria:
cálculo de área e cálculo de volume. Raciocínio Lógico. Funções elementares: 1° grau, 2° grau, modular,
exponencial e logarítmica, gráficos, equações.
Ciências
Ecologia. Biomas. A composição elementar e imediata da célula e níveis de organização celular. Aspectos
básicos da estrutura celular. Organismos unicelulares e pluricelulares. A classificação dos seres vivos. A
classificação em cinco reinos. Os processos assexuais: estratégias naturais de “clonagem”. A reprodução
humana: A origem das espécies na concepção de Darwin. Genética Mendeliana. Sistema solar. A
reciclagem da matéria. Poluição. Produção de organismos transgênicos. Manipulação de embriões
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humanos. O Homem e as doenças: As epidemias e as endemias no Brasil. Reaparecimento de epidemias,
endemias. O corpo humano: sistemas.
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
Componentes da área de trabalho e acessórios (windows); Conhecimentos básicos do Painel de Controle;
Meu computador e Windows Explorer: manipulação de discos, pastas e arquivos; Componentes da área
de trabalho (word); Edição e formatação de textos; Manipulação de arquivos e Configuração de páginas;
Tabelas e Componentes da área de trabalho (internet); Navegação e buscas; Correio eletrônico. Excel
Básico construção de planilhas, fórmulas e gráficos no Excel. Edição e formatação de dados; Manipulação
de planilhas; Manipulação de arquivos (novo, salvar, abrir, imprimir); Funções básicas e Configuração de
páginas; Construção de gráficos.
TODOS OS CARGOS / FUNÇÕES – 215, 216, 217, 218, 220 E 221
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto de diversos gêneros: informações literais e inferências possíveis; ponto de vista do
autor; significação contextual de palavras e expressões; relações entre ideias e recursos de coesão;
figuras de linguagem e de estilo. Sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia. Processos de formação
de palavras. Conhecimentos linguísticos: ortografia: emprego das letras, divisão silábica, acentuação
gráfica, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; classes de palavras: substantivos, adjetivos,
artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções, interjeições: conceituações,
classificações, flexões, emprego, locuções. Sintaxe: estrutura da oração, estrutura do período,
concordância (verbal e nominal); regência (verbal e nominal); crase, colocação de pronomes; pontuação.
CONHECIMENTOS GERAIS
Conhecimentos sobre as diversas áreas (Linguagens, Humanas, Lógica e Ciências da Natureza).
Atualidades e cenário político e social do Brasil e do Mundo.
Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades)
As sociedades da antiguidade oriental e ocidental. O Brasil no quadro do sistema colonial português. A
fundação da cidade do Salvador. A presença francesa e holandesa no Brasil. As Revoluções Inglesa e
Francesa. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A Chegada da corte portuguesa no Brasil.
Revolução Industrial. A organização do Estado Brasileiro: Primeiro Império; Período Regencial. Segundo
Império. O Brasil da monarquia à República: a Guerra do Paraguai. Primeira Grande Guerra. Era Vargas.
Segunda Guerra Mundial. Globalização e antiglobalização. A questão ambiental. O planeta Terra:
estrutura, movimentos. Os climas, os solos, a vegetação e a hidrografia brasileiras. As questões
ambientais na contemporaneidade. As transformações geopolíticas do espaço mundial: o novo mapa do
mundo. Migração: tipos. A organização do espaço brasileiro. O Nordeste: povoamento, colonização e
contrastes no uso da terra; o Nordeste brasileiro no contexto atual. A Bahia no contexto da região
Nordeste. A questão ambiental no Brasil: as atividades econômicas e os impactos ambientais no meio
urbano e rural.
Lógica Matemática
Proposições. Operações e propriedades. Números: Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais,
irracionais, reais e complexos (forma algébrica e trigonométrica). Operações, propriedades e aplicações.
Sequências numéricas, progressão aritmética e progressão geométrica. Funções elementares: 1° grau,
2° grau, modular, exponencial e logarítmica, gráficos, equações. Geometria plana: figuras geométricas,
congruência, semelhança, perímetro e área. Geometria espacial: paralelismo, perpendicularismo entre
retas e planos, áreas e volumes dos sólidos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera.
Geometria analítica no plano: retas, circunferência e distâncias. Proporcionalidade e Finanças:
Porcentagem. Acréscimos e descontos. Gráficos estatísticos usuais. As quatro operações.
Ciências
A composição elementar e imediata da célula e níveis de organização celular. Aspectos básicos da
estrutura celular. Organismos unicelulares e pluricelulares. A classificação dos seres vivos. A
classificação em cinco reinos e suas características. Cladogramas. Os processos assexuais: estratégias
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naturais de “clonagem”. A reprodução sexuada e a explosão da variabilidade. Os mecanismos básicos
da reprodução sexuada. A reprodução humana: A origem das espécies na concepção de Darwin.
Genética Mendeliana. A biosfera, a grande teia da vida: Populações. Comunidades. Ecossistemas.
Sistema solar. A reciclagem da matéria. Poluição. Produção de organismos transgênicos. Manipulação
de embriões humanos. O Homem e as doenças: As epidemias, as endemias no Brasil, Pandemia.
Reaparecimento de epidemias e endemias. O corpo humano: sistemas.
TODOS OS CARGOS / FUNÇÕES – 219, 222 E 223
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto de diversos gêneros. Conhecimentos linguísticos: ortografia: emprego das letras,
divisão silábica, acentuação gráfica, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; classes de palavras:
substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções,
interjeições: conceituações, classificações, flexões, emprego, locuções. Sintaxe: estrutura da oração,
estrutura do período, concordância (verbal e nominal); regência (verbal e nominal); crase, colocação de
pronomes; pontuação.
CONHECIMENTOS GERAIS
Conhecimentos sobre as diversas áreas (Linguagens, Humanas, Lógica e Ciências da Natureza).
Atualidades e cenário político e social do Brasil e do Mundo.
Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades)
História do Brasil: Do descobrimento aos dias atuais. O Brasil Colonial. O Brasil República. Golpe da
Ditadura Militar. 1ª Guerra Mundial. 2ª Guerra Mundial. Geografia do Brasil: Divisão Política do Brasil.
Divisão Física. Clima brasileiro. Regiões brasileiras. Planeta Terra: características e movimentos. Cenário
político brasileiro atual.
Lógica Matemática
Números naturais. Sistema de numeração. Sequência dos números naturais. Comparação de números
naturais. Adição e subtração. Multiplicação e divisão. Frações. Razão e Proporção. Expressões
numéricas. Do espaço para o plano. Formas geométricas planas e espaciais.
Ciências
A classificação dos seres vivos. A classificação em cinco reinos. Ecologia. Cadeia alimentar. Relações
ecológicas. A água: o ciclo da água. Reaparecimento de epidemias e endemias. O corpo humano:
sistemas. Origem da vida e das espécies. A classificação dos seres vivos e o conhecimento da
biodiversidade. Vírus e bactérias.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Professor de Educação Infantil (Código: 200)
1. Legislação e Normas: LDB e suas atualizações / Estatuto da Criança e do Adolescente /Constituição
da República Federativa do Brasil. 2. Diretrizes Curriculares Nacionais (pareceres e resoluções):
Educação Básica, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial, Educação do Campo,
EJA, Relações Étnico Raciais, Educação em Direitos Humanos. 3. As teorias em Educação:
Piaget/Vygotsky e Wallon. 4. Inclusão Escolar: Política nacional de educação especial na perspectiva da
educação inclusiva; Decreto Federal nº 7.611/2011 (Dispõe sobre a educação especial, o atendimento
educacional especializado e dá outras providências). 5. A gestão democrática na escola. 6. O lúdico na
educação: a questão da afetividade, do jogo e da brincadeira. PNE. BNCC.
Professor Ensino Fundamental I (Código: 201)
As diferentes correntes do pensamento pedagógico brasileiro e as implicações na organização do sistema
de educação brasileiro. A didática e o processo de ensino/aprendizagem: planejamento, estratégias,
metodologias e avaliação da aprendizagem. A sala de aula como espaço de aprendizagem. As teorias do
currículo. Os conhecimentos socioemocionais no currículo escolar. Aspectos legais e políticos da
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organização da educação brasileira. Políticas educacionais para a educação básica: as diretrizes
curriculares nacionais. Os fundamentos de uma escola inclusiva. As Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Básica do Conselho Nacional de Educação – DCNs (para a educação infantil, para a
educação de jovens e adultos, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a educação
profissional, para a educação do campo, para a educação especial, para a educação das relações étnicoraciais, para a educação quilombola, para a educação escolar indígena, para o ensino fundamental de 9
anos). O Projeto Político Pedagógico A interdisciplinaridade e seu foco para a organização de conteúdos
em áreas de conhecimento. A interdisciplinaridade e a interação entre conhecimentos. A gestão
democrática na escola. Educação Inclusiva. O lúdico na educação: a questão da afetividade, do jogo e
da brincadeira. PNE. BNCC.
Professor de Ensino Fundamental II / Língua Portuguesa (Código: 202)
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Intertextualidade. Transposição de Linguagens
(interpretação de textos figurativos: gráficos, tabelas e mapas, linguagem não-verbal x verbal de charges
e tiras, artística x científica). Reconhecimento do gênero e da estrutura textual: narração, dissertação e
descrição; Linguagem verbal e não-verbal. Funções da linguagem. As relações entre as palavras na frase:
aspectos semânticos, morfológicos e sintáticos. Oração e período (simples e composto). Estudo
morfossintático. A articulação das frases no texto: coesão e coerência. Níveis de linguagem: Linguagem
denotativa e linguagem conotativa. Fenômenos semânticos: sinonímia, homonímia, antonímia, paronímia,
hiponímia, hiperonímia, ambiguidade. Avaliação do processo ensino aprendizagem e de seus atores.
Conceito de letramento: aplicações ao ensino aprendizagem de língua portuguesa, entre as quais: leitura
como letramento, comunicação oral como letramento, prática escrita como letramento. Fonética e
fonologia. Ortografia. Morfologia. Sintaxe. Vocabulário.
Professor de Ensino Fundamental II / Matemática (Código: 203)
Números: operações, múltiplos, divisores, decomposição em fatore primos e resto da divisão de números
inteiros; operações e representações com números racionais; operações com irracionais e aproximações
por racionais; reta real; noções sobre operação e representação gráfica de números complexos.
Contextos aplicados. Proporcionalidade: grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente
proporcionais, regra de três simples e composta, gráficos e tabelas. Contextos aplicados. Sequências e
regularidades: sequências aritmética e geométrica, fórmulas recursivas e posicionais de sequências
variadas; noções elementares sobre séries. Contextos aplicados. Funções: equações, inequações e
gráficos de funções polinomiais do 1º e do 2º grau, funções exponencial e logarítmica, funções
trigonométricas seno, cosseno e tangente. Noções de domínio, imagem, composição e inversão de
funções. Contextos aplicados. Matemática financeira e comercial: porcentagem, juros simples, juros
compostos, descontos e acréscimos. Contexto aplicados. Medidas: sistema métrico decimal e conversões
de medidas. Contextos aplicados. Contextos aplicados. Sistemas de equações: resolução, interpretação,
representação matricial e representação gráfica. Polinômios e equações polinomiais: operações, valor
numérico, raízes racionais, raízes e relação entre coeficientes, raízes reais e complexas. Contagem:
princípio fundamental da contagem, permutações, arranjos e combinações. Contextos aplicados. Noções
de estatística e probabilidade: probabilidade simples e condicional, probabilidade da união e da
intersecção, probabilidade em espaços amostrais contínuos, medidas de tendência central (moda,
mediana, média aritmética simples e ponderada) e de dispersão (desvio médio, amplitude, variância,
desvio padrão); gráficos (histogramas, setores, infográficos). Contextos aplicados. Geometria sintética:
caracterização e elementos de figuras planas e espaciais, congruência e semelhança de figuras planas e
espaciais, razão entre comprimentos, áreas e volumes de figuras semelhantes, teorema de Tales,
relações métricas em figuras planas e espaciais, trigonometria em triângulos retângulos, ângulos e
diagonais de figuras planas e espaciais, figuras planas e espaciais inscritíveis e circunscritíveis,
planificação de figuras espaciais, eixos de simetria de figuras planas e espaciais, lei dos senos e dos
cossenos. Contextos aplicados. Geometria analítica: coordenadas cartesianas de ponto no plano e no
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espaço, distância entre pontos no plano e no espaço, equações da reta, paralelismo, perpendicularismo,
distância entre pontos e reta, equações da circunferência no plano, equações e inequações a duas
incógnitas como representação algébrica de lugares geométricos no plano. Contextos aplicados. Noções
de cálculo diferencial e integral com funções polinomiais. Contextos aplicados. Noções sobre história da
matemática aplicada em situações didáticas. Perspectivas inovadoras no currículo e na avaliação em
matemática. Perspectivas metodológicas inovadoras no ensino de matemática: uso de calculadora e de
tecnologia digital, uso de material concreto e manipulativo, modelagem matemática, resolução de
problemas, uso da internet como fonte de pesquisa e aprofundamento, etnomatemática, noções básicas
de uso do software Geogebra. Noções de interdisciplinaridade da matemática com as ciências da
natureza e com as ciências humanas.
Professor de Ensino Fundamental II / Biologia (Código: 204)
Noções básicas de microscopia: história, técnicas e avanços tecnológicos. Origem e evolução da vida:
hipóteses sobre a origem da vida; teoria de Lamarck e teoria de Darwin. A organização celular: seres
procariontes, eucariontes e sem organização celular. A química dos organismos vivos: a principal
característica da biomolécula. Funções celulares: as organelas, síntese, transporte, eliminação de
substâncias e processos de obtenção de energia; A classificação dos seres vivos: regras de
nomenclatura; principais categorias taxonômicas. Biodiversidade no planeta, no Brasil e na Bahia;
espécies ameaçadas. Características anatômicas e fisiológicas do corpo humano: sistemas digestório,
respiratório, cardiovascular, urinário, nervoso, endócrino, imunológico, reprodutor e locomotor. Genética:
gene e código genético; fundamentos da hereditariedade, cálculos com probabilidade; bases
mendelianas; aplicações da engenharia genética: clonagem, transgênicos. Interação entre os seres vivos:
conceitos básicos em ecologia; cadeias e teias alimentares; bioacumulação; relações ecológicas
limitadoras do crescimento populacional. Ecossistemas do Brasil; biomas regionais e práticas
sustentáveis de convivência com os mesmos. Metodologia da Ciência; Origem do Sistema Solar: teoria
da grande explosão, formação da Terra, origem da vida, biosfera; Breve Histórico da Teoria Celular;
Unidades Morfo-funcionais da Célula; Reprodução Celular; Reprodução Humana: sexualidade e
adolescência, aspectos anatômicos, fisiológicos, psicológicos e histórico-social; Elementos de Anatomia
e Fisiologia Humana: caracterização, localização e função, tecidos, sistema endócrino; Funções Vitais do
Corpo Humano; Introdução ao Estudo da Biodiversidade: nomenclatura e taxonomia, classificação dos
seres vivos em reinos, vírus, animais protostômios, animais deuterostômios, plantas; Genética; Evolução;
Ecologia.
Professor de Ensino Fundamental II / Geografia (Código: 205)
Leitura e representação do espaço geográfico: formas de representação, leitura e interpretação de
documentos cartográficos, coordenadas geográficas e UTM, fusos horários. A paisagem natural e suas
interações ambientais: composição, estrutura e dinâmica da atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera.
Conceitos de Geossistema e desenvolvimento sustentável: paradigma do planejamento territorial e do
desenvolvimento regional. Problemas ambientais: ocupação, exploração, poluição, consumo e formas de
produção da riqueza. Conceitos demográficos, econômicos e geopolíticos: composição, estrutura e
dinâmica da população, os sistemas econômicos, a industrialização e circulação de mercadorias, a
globalização dos espaços, relações socioeconômicas, recursos naturais e fontes de energia. Espaço
Geográfico Brasileiro e Baiano: localização e situação, atividades produtivas (agropecuária, agroindústria,
agro-produção de pequena e de larga escala), espaços industriais, relações de trabalho no campo e na
cidade. Composição, estrutura e dinâmica dos elementos da paisagem brasileira e baiana: geologia,
relevo, solos, clima, vegetação e hidrografia. Domínios morfoclimáticos. Geografia da população: a
população e as formas de ocupação do espaço; crescimento e estrutura, os contrastes regionais do Brasil;
urbanização e metropolização: dilemas da inclusão/exclusão e ganhos sociais. Produção e gestão do
espaço geográfico: políticas públicas de planejamento e de gestão dos espaços de produção.
Biogeografia, biomas e o semi-árido baiano: espaço, instituições, políticas regionais e economia, relações
econômicas, política ambiental, o mundo rural e identidade regional; o semi-árido baiano no Plano
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Estadual de Educação 2016-2026. O espaço rural e urbano na Bahia: delimitação, diversidade,
composição, formas de ocupação e aproveitamento, evolução e modernização; relações campo-cidade e
cidade campo. Recôncavo Baiano e instauração da produção econômica da cana-de-açúcar no século
XVI: legados, dilemas e memória social. O ensino de geografia e de cartografia no ensino básico.
Professor de Ensino Fundamental II / Educação Física (Código: 206)
Práticas corporais como textos culturais: cultura corporal de movimento e seus diversos significados. A
Educação Física e o paradigma da linguagem. Conhecimentos da cultura corporal – brincadeiras e jogos,
ginástica, esporte, capoeira, danças e lutas. Atividade física e saúde. Aspectos da aprendizagem motora,
corpo e movimento: categorias, dimensões e práticas escolares. Os ritos da capoeira e sua arte do
movimento: performances e sua escolarização. Aspectos sócio-históricos da educação física. Política
educacional e Educação Física. Escola, educação do corpo e cultura corporal: memória, legado e
currículo escolar. Aspectos da competição e cooperação no cenário escolar. Escola e processo ensinoaprendizagem na Educação Física. Educação Física e sociedade: a formação das crianças e da juventude
para a saúde corporal.
Professor de Ensino Fundamental II / Língua Inglesa (Código: 207) Interpretação e compreensão dos
diversos aspectos textuais. Compreensão geral do texto. Palavras cognatas e falsos cognatos.
Vocabulário. Aspectos gramaticais: conhecimento dos tempos e modos verbais: regular/irregular verbs
(simple present and simple past). Present continuous. Past continuous. Present perfect and past perfect.
Present perfect continuous, past prefect continuous. Future tense: will; going to – nas diversas formas
(afirmativa, negativa e interrogativa). Imperative. Modals: can, could, should, must, have, may. Passive
voice. Uso de preposições e conjunções. Formação e classe de palavras; pronomes: personal pronouns
(object pronouns, subject pronouns); possessive pronouns; possessive adjectives; relative clauses:
who/that/which/whose/whom/where. Comparatives and superlatives: possessive case. Frist, secund and
third conditional; Tag question.
Psicopedagogo (Código: 208)
As diferentes correntes do pensamento pedagógico brasileiro e as implicações na organização do sistema
de educação brasileiro. A didática e o processo de ensino/aprendizagem: planejamento, estratégias,
metodologias e avaliação da aprendizagem. A sala de aula como espaço de aprendizagem. As teorias do
currículo. Os conhecimentos socioemocionais no currículo escolar. Aspectos legais e políticos da
organização da educação brasileira. Políticas educacionais para a educação básica: as diretrizes
curriculares nacionais. Os fundamentos de uma escola inclusiva. As Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Básica do Conselho Nacional de Educação – DCNs (para a educação infantil, para a
educação de jovens e adultos, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a educação
profissional, para a educação do campo, para a educação especial, para a educação das relações étnicoraciais, para a educação quilombola, para a educação escolar indígena, para o ensino fundamental de 9
anos). O Projeto Político Pedagógico A interdisciplinaridade e seu foco para a organização de conteúdos
em áreas de conhecimento. A interdisciplinaridade e a interação entre conhecimentos. BNCC. PNE.
Fonoaudiólogo Educacional (Código: 209)
Atuação clínica e coletiva em saúde pública, áreas de atuação e competências fonoaudiológicas, código
de ética profissional, tempo de assistência fonoaudiológica relacionada a problemas de saúde de acordo
com orientações balizadoras. Morfofisiologia de funções auditivas periférica e central; patologias
auditivas; aplicabilidade, aspectos legais e descrição de resultados de procedimentos em Audiometria
Tonal, Logoaudiometria, Medidas de Imitância Acústica, métodos eletrofisiológicos de avaliação da
audição (BERA), Emissões Otoacústicas e Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU); reabilitação e
terapia audiológica. Avaliação e atuação fonoaudiológica clínica e escolar em linguagem oral e escrita:
aquisição, desenvolvimento da linguagem e alterações de linguagem; Atraso de linguagem, Distúrbio
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Específico de Linguagem, Transtorno Global do Desenvolvimento, Disfluência e Gagueira; Distúrbios de
Aprendizagem e Dislexia. Caráter etiológico, classificação e intervenção clínica em Disartria, Apraxia e
Afasias. Conceito, classificação e alterações fonoaudiológicas, avaliação, tratamento e atuação
interdisciplinar em Fissura Lábio-palatina, Paralisia Cerebral, Síndrome de Down e Síndrome do
Respirador Oral. Motricidade orofacial, o desenvolvimento e alterações de funções estomatognáticas,
princípios e terapia miofuncional. Classificação e intervenção fonoaudiológica em Distúrbios da
Deglutição. Fonação, saúde vocal e distúrbios vocais: etiologia, tratamento e terapia vocal. Atuação
fonoaudiológica em câncer de cabeça e pescoço, prevenção, diagnóstico precoce, alterações
fonoaudiológicas e intervenção clínica. Fonoaudiologia e Saúde Pública. Áreas de atuação. Código de
ética do fonoaudiólogo.
Informática: Sistema Operacional Windows, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint), Internet, Anti-vírus. Rede de computadores; Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e
procedimentos e internet e intranet; Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox
e Google Chrome); Programas de correio eletrônico (Outlook Express e Mozilla Thunderbird); Sítios de
busca e pesquisa na internet; Grupos de discussão; Redes sociais
Nutricionista Educacional (Código: 210)
Alimentação, nutrição e saúde; necessidades dietéticas recomendadas e dieta adequada para todas as
fases do ciclo da vida (nutrição na gravidez e lactação, na infância, na adolescência, na idade adulta e
para o idoso); avaliação nutricional; indicadores de avaliação nutricional do crescimento; distúrbios do
crescimento; indicadores do estado nutricional de coletividades; educação nutricional de coletividades;
planejamento de cardápios; controle de qualidade dos alimentos; controle higiênico-sanitário dos
alimentos; toxi-infecção alimentar; microrganismos e alimentos; nutrição e saúde pública; princípios de
epidemiologia; epidemiologia aplicada à nutrição. Código de Ética da profissão. CAE.
Psicólogo Educacional (Código: 211)
1. Ética Profissional; 2. Psicopatologia; 3. Abordagens Psicoterápicas; 4. Avaliação Psicológica; 5.
Psicologia do Desenvolvimento; 6. Psicopedagogia; 7. Psicologia Cognitiva; 8. Teorias da Personalidade;
9. Psicologia do Trabalho; 10. Psicologia Social. 11. Resoluções do Conselho Federal de Psicologia. 12.
Código de Ética do Psicólogo. 13. Diagnóstico Clínico de acordo com a CID-10 e DSM-V. 14. Produção
científica em psicologia no Brasil, através das revistas: Psicologia: Ciência e Profissão, Psicologia Escolar
e Educacional (ABRAPEE), Estudos de Psicologia, Psicologia Clínica, Psicologia: Teoria e Pesquisa,
Psicologia USP.
Assistente Social Educacional (Código: 212)
1. Fundamentação Histórica, Teórica e Metodológica do Serviço Social e suas diferentes matrizes e a
Questão Social no contexto brasileiro contemporâneo. 2. Planejamento em Serviço Social: Planejamento
estratégico e projetos de intervenção social. 3. Pesquisa e a produção de conhecimento no Serviço Social,
Pesquisa Social, debates e aspectos metodológicos. 4. Instrumental Técnico-operativo do Serviço Social,
instrumentalidade e mediação como instrumento de intervenção. 5. Ética em Serviço Social: discussões,
legislação e Projeto Ético-Político do Serviço Social. 6. Fundamentos das relações sociais no âmbito das
instituições. 7. Políticas Sociais e Direitos Sociais. 8. Espaço Público, Cidadania e Terceiro Setor. 9. O
estudo social em perícias, laudos e pareceres técnicos. 10. Movimentos Sociais, Populares e Comunitário.
11. O desenvolvimento de comunidade como estratégia de intervenção. 12. Legislação atualizada e
discussões pertinentes ao trabalho profissional do Assistente Social: Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), Estatuto do Idoso, Estatuto da Cidade, Lei Maria da Penha, Direito das Pessoas
Portadoras de Deficiência, Sistema Único de Saúde (SUS), Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS),
Tratamento Fora do Domicilio (TFD), Seguridade Social; Assistência, Saúde e Previdência Social.
Auxiliar da Educação Infantil (Código: 213)
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1. Legislação e Normas: LDB e suas atualizações / Estatuto da Criança e do Adolescente /Constituição
da República Federativa do Brasil. 2. Diretrizes Curriculares Nacionais (pareceres e resoluções):
Educação Básica, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial, Educação do Campo,
EJA, Relações Étnico Raciais, Educação em Direitos Humanos. 3. As teorias em Educação:
Piaget/Vygotsky e Wallon. 4. Inclusão Escolar: Política nacional de educação especial na perspectiva da
educação inclusiva; Decreto Federal nº 7.611/2011 (Dispõe sobre a educação especial, o atendimento
educacional especializado e dá outras providências). 5. A gestão democrática na escola. 6. O lúdico na
educação: a questão da afetividade, do jogo e da brincadeira. PNE. BNCC.
Enfermeiro (Código: 214)
Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de
Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal (Constituição Federal, Leis Orgânicas da Saúde:
8.080/1990 e 8.142/1990, Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011). Portaria nº 2.436, de
21 de setembro de 2017. Resolução do COFEN nº 564/2017. Controle social no SUS. Resolução nº
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Determinantes sociais da saúde. Sistemas Nacionais de
informação em saúde. Processos de gestão dos Serviços de Enfermagem. Processo de trabalho em
Enfermagem; Auditoria em Saúde e em Enfermagem; Supervisão em Enfermagem; Teorias
administrativas; Recursos humanos; Mudanças em Enfermagem; Planejamento em Enfermagem. Lei do
Exercício Profissional; Atribuições da equipe de Enfermagem conforme a lei; funções privativas do
enfermeiro; Conduta profissional segundo a Lei e o Código de Ética. Saúde do trabalhador. Doenças
ocupacionais. Biossegurança. A vigilância epidemiológica no contexto da Enfermagem. Semiologia e
semiotécnica aplicada à Enfermagem (princípios básicos do exame físico e adequação aos diagnósticos
de enfermagem). Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), coleta de dados, diagnóstico de
Enfermagem com base na Taxonomia da "Associação Norte-Americana de Diagnóstico em Enfermagem"
(NANDA), Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC) e Avaliação da Assistência de
Enfermagem (NOC), documentação e registro. Princípios da administração de medicamentos. Cuidados
de Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. Assistência de Enfermagem na prevenção e
controle de infecção. Processo de Enfermagem ambulatorial e na central de esterilização. Assistência de
Enfermagem a adultos e idosos com alterações clínicas nos sistemas orgânicos, de acordo com as
necessidades humanas básicas utilizando o processo de enfermagem. Modelos de intervenção na saúde
da população idosa. Assistência de enfermagem a pacientes com doenças crônicas (hipertensão e
diabetes) e imunodeficiência. Planejamento da assistência de Enfermagem nas alterações dos sistemas
reprodutor (pré-natal de risco), gastrointestinal, cardiovascular, respiratório, renal, geniturinário,
endócrino, nervoso e musculoesquelético. Assistência de Enfermagem a pacientes com lesões por
queimaduras. Assistência de Enfermagem em doenças infecciosas. Assistência de Enfermagem na
função imunológica. Assistência pósoperatória tardia a portadores de: feridas cirúrgicas, cateteres,
drenos. Assistência de Enfermagem em saúde materna: gestação e desenvolvimento fetal, propedêutica
obstétrica. Assistência à gestante de alto risco, à parturiente, à puérpera e ao recém-nato. Urgências
obstétricas e neonatais. A prática da Enfermagem em saúde coletiva. Programa de saúde da família.
Enfermagem no programa de assistência domiciliar. Planejamento e promoção do ensino de auto cuidado
ao cliente. Contextualização da Saúde da Mulher, Suporte Básico de Vida, Fisiopatologia dos distúrbios
dos sistemas cardiovascular, digestivo, urinário, músculo-esquelético, Enfermagem Clinica em
assistência especializada ambulatorial, Enfermagem Cirúrgica em assistência especializada ambulatorial,
Enfermagem na Assistência ao Adulto, Informática em Enfermagem, Assistência de enfermagem no
Tratamento do pé diabético. Gripe. Influenza. Vírus H1N1, H3N2A. Pandemia do Novo Coronavírus.
Coronavírus – Covid19. Vacinas anti-Covid19.
Técnico em Laboratório (Código: 215)
Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de
Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal (Constituição Federal, Leis Orgânicas da Saúde:
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8.080/1990 e 8.142/1990, Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011). Controle social no
SUS. Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de
2017. Determinantes sociais da saúde. Identificação e uso de equipamentos: Centrífugas, estufas,
espectrofotômetro, microscópio, banho-maria, autoclave e sistemas automatizados. Identificação e
utilização de vidrarias; limpeza e preparo de materiais de laboratório. Biossegurança: equipamentos de
proteção e de uso individual e coletivo e suas utilizações, Descontaminação e descarte de materiais;
coleta e manipulação de amostras biológicas para exames laboratoriais: preparo do paciente, coleta de
sangue, obtenção de amostras: sangue total, soro, plasma urina fezes e líquidos biológicos, transporte,
acondicionamento e conservação de amostras, anticoagulantes: tipose função. Exames hematológicos;
exames bioquímicos; exames imunológicos; exames parasitológicos; exames microbiológicos; noções
gerais de histologia. Gripe. Influenza. Vírus H1N1, H3N2A. Pandemia do Novo Coronavírus. Coronavírus
– Covid19. Vacinas anti-Covid19.
Técnico em Radiologia (Código: 216)
Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de
Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal (Constituição Federal, Leis Orgânicas da Saúde:
8.080/1990 e 8.142/1990, Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011). Controle social no
SUS. Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Determinantes sociais da saúde. Sistemas
Nacionais de informação em saúde. Radioproteção. Princípios básicos e monitorização pessoal e
ambiental. Anatomia e técnicas radiológicas: crânio, mastóides e sela turca, coluna cervical, torácica,
lombosacra e do cóccix, bacia e articulações locais, membros inferiores e superiores, tórax, abdome.
Noções básicas sobre técnica radiológica em adultos e em pediatria. Conhecimentos técnicos sobre
operacionalidade de equipamentos em radiologia. Câmara escura - manipulação de filmes, chassis,
ecrans reveladores e fixadores, processadora de filmes. Câmara clara – seleção de exames, identificação;
exames gerais e especializados em radiologia. Fluxograma técnico – administrativo - registro do paciente,
identificação, encaminhamento de laudos, arquivamento. Métodos de imagem: tomografia, ressonância
magnética, hemodinâmica, mamografia, exames contrastados. Ética Profissional. Normas de
biossegurança. Realização das técnicas radiográficas convencionais. Conhecimentos da tecnologia dos
equipamentos radiográficos digitais, de Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética e
Fluoroscopia. Aplicação de protocolos em exames de tomografia computadorizada, de Ressonância
Magnética e de Mamografia. Inclusão da física radiológica (formação da imagem e interação da radiação
ionizante com a matéria). Pandemia do Novo Coronavírus. Coronavírus – Covid19.
Técnico em Enfermagem (Código: 217)
Técnicas de enfermagem para execução de cuidados à saúde na baixa, média e alta complexidade;
Assepsia, Antissepsia, Esterilização e Desinfecção; Preparo e acondicionamento de artigos e materiais
utilizados na prestação da assistência; Necessidades básicas do paciente; Sistematização da Assistência
de Enfermagem; Trabalho em equipe multidisciplinar; Noções de farmacologia incluindo cálculo de
medicamentos, vias de administração e técnicas para administração de medicamentos a pacientes
internados e ambulatoriais; Noções de microbiologia, resistência microbiana e uso racional de
antimicrobianos; Noções do Programa Nacional de Imunização; Sinais e sintomas nas afecções: Cárdiopulmonares, Vasculares, Gastro-intestinais, Neurológicas, Urogenitais, Músculo-esqueléticas,
Endocrinológicas, Dermatológicas e Hematológicas. Preparo de pacientes para procedimentos cirúrgicos,
tratamentos diversos e exames diagnósticos de baixa, média e alta complexidade; Ética profissional;
Técnicas fundamentais em Enfermagem; Registro de Enfermagem; Cuidados de Enfermagem com
administração de dietas (oral, enteral e parenteral);Assistência ao paciente cirúrgico; Enfermagem em
Centro Cirúrgico; Controle e prevenção de infecção hospitalar; Noções de enfermagem materno-infantil
(pré- parto/puerpério);Enfermagem em Neonatologia e Pediatria; Enfermagem em Urgência, Emergência,
Trauma e Terapia Intensiva adulta, pediátrica e neonatal; Gripe. Influenza. Vírus H1N1, H3N2A. Pandemia
do Novo Coronavírus. Coronavírus – Covid19. Vacinas anti-Covid19. Suporte básico de vida; Código de
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Ética do profissional de enfermagem; Lei do exercício profissional; Decreto de regulamentação da
profissão; (Decreto nº 94.406 de 08 de junho de 1987).
Guarda Municipal (Código: 218)
Noções de primeiros socorros. Noções de Direito Constitucional: dos princípios fundamentais (artigos 1º
ao 4º). Dos direitos e garantias fundamentais (artigos 5º a 11º). Da segurança pública (art. 144 – os artigos
em referência são da Constituição Federal de 1988). Noções de Direito Penal: dos crimes contra a pessoa
e contra o patrimônio (artigos 121 a 183). Dos crimes contra a fé pública. Dos crimes contra a
Administração Pública (artigos 312 a 337-A – os artigos em referência são do Código Penal). Dos crimes
praticados por funcionários públicos contra a Administração em geral. Funcionário público: conceituação.
Leis de gerais das Guardas Municipais: Lei nº 13.022/14; Estatuto do Desarmamento nº 10.826/03; nº
5.123/04 e Portaria DPF nº 365/06.
Agente Comunitário de Saúde (Código: 219)
Noções básicas sobre: doenças transmissíveis e não transmissíveis; medidas de prevenção para controle
de doenças transmissíveis; as doenças transmitidas por vetores e as medidas de prevenção dessas
doenças; doenças de notificação compulsória: Tuberculose, Leptospirose, Dengue, Zica, Chikungunya,
Febre amarela, AIDS, Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Esquistossomose, Hepatite B/C,
Sarampo, Tétano, Hanseníase. Picadas de insetos: escorpiões, abelhas... Picadas de cobras e soros
antiofídicos. Noções básicas sobre saneamento e meio ambiente. Conhecimento sobre calendário básico
de vacinação da criança. Gripe. Influenza. Vírus H1N1, H3N2A. Pandemia do Novo Coronavírus.
Coronavírus – Covid19. Vacinas anti-Covid19. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei
Orgânica da Saúde 8080, de 19 de Setembro de 1990. Leis Federais nº 11.107/2005, nº 11.350/2006, nº
12.994/2014 e 13.595/2018. Atribuições do Agente de Combate às Endemias e do Agente Comunitário
de Saúde. Constituição da república Federativa do Brasil / 1988 – artigo 196 ao artigo 200. Portaria do
Ministério da Saúde nº 264 de 17 de fevereiro de 2020.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA / TODOS OS CARGOS / FUNÇÕES – 215 A 219
Componentes da área de trabalho e acessórios (windows); Conhecimentos básicos do Painel de Controle;
Meu computador e Windows Explorer: manipulação de discos, pastas e arquivos; Componentes da área
de trabalho (word); Edição e formatação de textos; Manipulação de arquivos e Configuração de páginas;
Tabelas e Componentes da área de trabalho (internet); Navegação e buscas; Correio eletrônico. Excel
Básico construção de planilhas, fórmulas e gráficos no Excel. Edição e formatação de dados; Manipulação
de planilhas; Manipulação de arquivos (novo, salvar, abrir, imprimir); Funções básicas e Configuração de
páginas; Construção de gráficos.
LEIA-SE:
ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS ESCRITAS
TODOS OS CARGOS / FUNÇÕES – 200 A 214

LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto de diversos gêneros: informações literais e inferências possíveis; ponto de vista do
autor; significação contextual de palavras e expressões; relações entre ideias e recursos de coesão;
figuras de linguagem e de estilo. Funções da linguagem. Sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia.
Processos de formação de palavras. Conhecimentos linguísticos: ortografia: emprego das letras, divisão
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silábica, acentuação gráfica, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; classes de palavras:
substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções,
interjeições: conceituações, classificações, flexões, emprego, locuções. Sintaxe: estrutura da oração,
estrutura do período, concordância (verbal e nominal); regência (verbal e nominal); crase, colocação de
pronomes; pontuação.
CONHECIMENTOS GERAIS
Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades)
As sociedades da antiguidade oriental e ocidental. Relações socioculturais e econômicas. A fundação da
cidade do Salvador. A presença francesa e holandesa no Brasil. As Revoluções Inglesa e Francesa. A
Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. As guerras napoleônicas e seus impactos nas colônias
ibéricas. A Chegada da corte portuguesa no Brasil e suas implicações. Revolução Industrial. O Brasil da
Monarquia à República. Primeira Grande Guerra. Era Vargas. Segunda Guerra Mundial. A criação da
União Europeia e seus principais impasses; a formação dos blocos culturais e econômicos na América e
as ideias de integração continental (NAFTA, MERCOSUL). Globalização e antiglobalização. A questão
ambiental e os movimentos sociais. Linguagem e Instrumentação Cartográfica: noções de escalas,
projeções e coordenadas geográficas. O planeta Terra: estrutura, movimentos e suas consequências
geográficas. As inter-relações Homem-Meio na organização do espaço: a estrutura geológica, o relevo
terrestre, a dinâmica atmosférica, os climas, os solos, a vegetação e a hidrografia como elementos do
ecossistema e sua forma de apropriação pela sociedade humana; as questões ambientais na
contemporaneidade. As transformações geopolíticas do espaço mundial: o novo mapa do mundo, os
atuais conflitos geopolíticos, étnico-raciais e nacionalistas. A organização do espaço brasileiro: O espaço
geográfico e a dinâmica populacional: crescimento, movimentos migratórios e estrutura da população.
Conceitos de População. A organização geopolítica do espaço brasileiro. O Nordeste: povoamento,
colonização e contrastes no uso da terra; o Nordeste brasileiro no contexto atual. A Bahia no contexto da
região Nordeste. A questão ambiental no Brasil.
Lógica Matemática
Resolução de situações-problema. Números Inteiros: Operações, Propriedades, Múltiplos e Divisores;
Números Racionais: Operações e Propriedades. Razões e Proporções, Divisão Proporcional, Regra de
Três Simples. Porcentagem. Juros Simples. Sistema de Medidas Legais. Conceitos básicos de geometria:
cálculo de área e cálculo de volume. Raciocínio Lógico. Funções elementares: 1° grau, 2° grau, modular,
exponencial e logarítmica, gráficos, equações.
Ciências
Ecologia. Biomas. A composição elementar e imediata da célula e níveis de organização celular. Aspectos
básicos da estrutura celular. Organismos unicelulares e pluricelulares. A classificação dos seres vivos. A
classificação em cinco reinos. Os processos assexuais: estratégias naturais de “clonagem”. A reprodução
humana: A origem das espécies na concepção de Darwin. Genética Mendeliana. Sistema solar. A
reciclagem da matéria. Poluição. Produção de organismos transgênicos. Manipulação de embriões
humanos. O Homem e as doenças: As epidemias e as endemias no Brasil. Reaparecimento de epidemias,
endemias. O corpo humano: sistemas.
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
Componentes da área de trabalho e acessórios (windows); Conhecimentos básicos do Painel de Controle;
Meu computador e Windows Explorer: manipulação de discos, pastas e arquivos; Componentes da área
de trabalho (word); Edição e formatação de textos; Manipulação de arquivos e Configuração de páginas;
Tabelas e Componentes da área de trabalho (internet); Navegação e buscas; Correio eletrônico. Excel
Básico construção de planilhas, fórmulas e gráficos no Excel. Edição e formatação de dados; Manipulação
de planilhas; Manipulação de arquivos (novo, salvar, abrir, imprimir); Funções básicas e Configuração de
páginas; Construção de gráficos.
TODOS OS CARGOS / FUNÇÕES – 215, 216, 217, 218, 224 E 225
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LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto de diversos gêneros: informações literais e inferências possíveis; ponto de vista do
autor; significação contextual de palavras e expressões; relações entre ideias e recursos de coesão;
figuras de linguagem e de estilo. Sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia. Processos de formação
de palavras. Conhecimentos linguísticos: ortografia: emprego das letras, divisão silábica, acentuação
gráfica, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; classes de palavras: substantivos, adjetivos,
artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções, interjeições: conceituações,
classificações, flexões, emprego, locuções. Sintaxe: estrutura da oração, estrutura do período,
concordância (verbal e nominal); regência (verbal e nominal); crase, colocação de pronomes; pontuação.
CONHECIMENTOS GERAIS
Conhecimentos sobre as diversas áreas (Linguagens, Humanas, Lógica e Ciências da Natureza).
Atualidades e cenário político e social do Brasil e do Mundo.
Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades)
As sociedades da antiguidade oriental e ocidental. O Brasil no quadro do sistema colonial português. A
fundação da cidade do Salvador. A presença francesa e holandesa no Brasil. As Revoluções Inglesa e
Francesa. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A Chegada da corte portuguesa no Brasil.
Revolução Industrial. A organização do Estado Brasileiro: Primeiro Império; Período Regencial. Segundo
Império. O Brasil da monarquia à República: a Guerra do Paraguai. Primeira Grande Guerra. Era Vargas.
Segunda Guerra Mundial. Globalização e antiglobalização. A questão ambiental. O planeta Terra:
estrutura, movimentos. Os climas, os solos, a vegetação e a hidrografia brasileiras. As questões
ambientais na contemporaneidade. As transformações geopolíticas do espaço mundial: o novo mapa do
mundo. Migração: tipos. A organização do espaço brasileiro. O Nordeste: povoamento, colonização e
contrastes no uso da terra; o Nordeste brasileiro no contexto atual. A Bahia no contexto da região
Nordeste. A questão ambiental no Brasil: as atividades econômicas e os impactos ambientais no meio
urbano e rural.
Lógica Matemática
Proposições. Operações e propriedades. Números: Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais,
irracionais, reais e complexos (forma algébrica e trigonométrica). Operações, propriedades e aplicações.
Sequências numéricas, progressão aritmética e progressão geométrica. Funções elementares: 1° grau,
2° grau, modular, exponencial e logarítmica, gráficos, equações. Geometria plana: figuras geométricas,
congruência, semelhança, perímetro e área. Geometria espacial: paralelismo, perpendicularismo entre
retas e planos, áreas e volumes dos sólidos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera.
Geometria analítica no plano: retas, circunferência e distâncias. Proporcionalidade e Finanças:
Porcentagem. Acréscimos e descontos. Gráficos estatísticos usuais. As quatro operações.
Ciências
A composição elementar e imediata da célula e níveis de organização celular. Aspectos básicos da
estrutura celular. Organismos unicelulares e pluricelulares. A classificação dos seres vivos. A
classificação em cinco reinos e suas características. Cladogramas. Os processos assexuais: estratégias
naturais de “clonagem”. A reprodução sexuada e a explosão da variabilidade. Os mecanismos básicos
da reprodução sexuada. A reprodução humana: A origem das espécies na concepção de Darwin.
Genética Mendeliana. A biosfera, a grande teia da vida: Populações. Comunidades. Ecossistemas.
Sistema solar. A reciclagem da matéria. Poluição. Produção de organismos transgênicos. Manipulação
de embriões humanos. O Homem e as doenças: As epidemias, as endemias no Brasil, Pandemia.
Reaparecimento de epidemias e endemias. O corpo humano: sistemas.
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA / TODOS OS CARGOS / FUNÇÕES – 215 A 218
Componentes da área de trabalho e acessórios (windows); Conhecimentos básicos do Painel de Controle;
Meu computador e Windows Explorer: manipulação de discos, pastas e arquivos; Componentes da área
de trabalho (word); Edição e formatação de textos; Manipulação de arquivos e Configuração de páginas;
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Tabelas e Componentes da área de trabalho (internet); Navegação e buscas; Correio eletrônico. Excel
Básico construção de planilhas, fórmulas e gráficos no Excel. Edição e formatação de dados; Manipulação
de planilhas; Manipulação de arquivos (novo, salvar, abrir, imprimir); Funções básicas e Configuração de
páginas; Construção de gráficos.
TODOS OS CARGOS / FUNÇÕES – 219, 220, 221, 222, 223, 226 E 227
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto de diversos gêneros. Conhecimentos linguísticos: ortografia: emprego das letras,
divisão silábica, acentuação gráfica, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; classes de palavras:
substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções,
interjeições: conceituações, classificações, flexões, emprego, locuções. Sintaxe: estrutura da oração,
estrutura do período, concordância (verbal e nominal); regência (verbal e nominal); crase, colocação de
pronomes; pontuação.
CONHECIMENTOS GERAIS
Conhecimentos sobre as diversas áreas (Linguagens, Humanas, Lógica e Ciências da Natureza).
Atualidades e cenário político e social do Brasil e do Mundo.
Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades)
História do Brasil: Do descobrimento aos dias atuais. O Brasil Colonial. O Brasil República. Golpe da
Ditadura Militar. 1ª Guerra Mundial. 2ª Guerra Mundial. Geografia do Brasil: Divisão Política do Brasil.
Divisão Física. Clima brasileiro. Regiões brasileiras. Planeta Terra: características e movimentos. Cenário
político brasileiro atual.
Lógica Matemática
Números naturais. Sistema de numeração. Sequência dos números naturais. Comparação de números
naturais. Adição e subtração. Multiplicação e divisão. Frações. Razão e Proporção. Expressões
numéricas. Do espaço para o plano. Formas geométricas planas e espaciais.
Ciências
A classificação dos seres vivos. A classificação em cinco reinos. Ecologia. Cadeia alimentar. Relações
ecológicas. A água: o ciclo da água. Reaparecimento de epidemias e endemias. O corpo humano:
sistemas. Origem da vida e das espécies. A classificação dos seres vivos e o conhecimento da
biodiversidade. Vírus e bactérias.
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA / TODOS OS CARGOS / FUNÇÕES – 219 A 223
Componentes da área de trabalho e acessórios (windows); Conhecimentos básicos do Painel de Controle;
Meu computador e Windows Explorer: manipulação de discos, pastas e arquivos; Componentes da área
de trabalho (word); Edição e formatação de textos; Manipulação de arquivos e Configuração de páginas;
Tabelas e Componentes da área de trabalho (internet); Navegação e buscas; Correio eletrônico. Excel
Básico construção de planilhas, fórmulas e gráficos no Excel. Edição e formatação de dados; Manipulação
de planilhas; Manipulação de arquivos (novo, salvar, abrir, imprimir); Funções básicas e Configuração de
páginas; Construção de gráficos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Professor de Educação Infantil (Código: 200)
1. Legislação e Normas: LDB e suas atualizações / Estatuto da Criança e do Adolescente /Constituição
da República Federativa do Brasil. 2. Diretrizes Curriculares Nacionais (pareceres e resoluções):
Educação Básica, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial, Educação do Campo,
EJA, Relações Étnico Raciais, Educação em Direitos Humanos. 3. As teorias em Educação:
Piaget/Vygotsky e Wallon. 4. Inclusão Escolar: Política nacional de educação especial na perspectiva da
educação inclusiva; Decreto Federal nº 7.611/2011 (Dispõe sobre a educação especial, o atendimento
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educacional especializado e dá outras providências). 5. A gestão democrática na escola. 6. O lúdico na
educação: a questão da afetividade, do jogo e da brincadeira. PNE. BNCC.
Professor Ensino Fundamental I (Código: 201)
As diferentes correntes do pensamento pedagógico brasileiro e as implicações na organização do sistema
de educação brasileiro. A didática e o processo de ensino/aprendizagem: planejamento, estratégias,
metodologias e avaliação da aprendizagem. A sala de aula como espaço de aprendizagem. As teorias do
currículo. Os conhecimentos socioemocionais no currículo escolar. Aspectos legais e políticos da
organização da educação brasileira. Políticas educacionais para a educação básica: as diretrizes
curriculares nacionais. Os fundamentos de uma escola inclusiva. As Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Básica do Conselho Nacional de Educação – DCNs (para a educação infantil, para a
educação de jovens e adultos, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a educação
profissional, para a educação do campo, para a educação especial, para a educação das relações étnicoraciais, para a educação quilombola, para a educação escolar indígena, para o ensino fundamental de 9
anos). O Projeto Político Pedagógico A interdisciplinaridade e seu foco para a organização de conteúdos
em áreas de conhecimento. A interdisciplinaridade e a interação entre conhecimentos. A gestão
democrática na escola. Educação Inclusiva. O lúdico na educação: a questão da afetividade, do jogo e
da brincadeira. PNE. BNCC.
Professor de Ensino Fundamental II / Língua Portuguesa (Código: 202)
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Intertextualidade. Transposição de Linguagens
(interpretação de textos figurativos: gráficos, tabelas e mapas, linguagem não-verbal x verbal de charges
e tiras, artística x científica). Reconhecimento do gênero e da estrutura textual: narração, dissertação e
descrição; Linguagem verbal e não-verbal. Funções da linguagem. As relações entre as palavras na frase:
aspectos semânticos, morfológicos e sintáticos. Oração e período (simples e composto). Estudo
morfossintático. A articulação das frases no texto: coesão e coerência. Níveis de linguagem: Linguagem
denotativa e linguagem conotativa. Fenômenos semânticos: sinonímia, homonímia, antonímia, paronímia,
hiponímia, hiperonímia, ambiguidade. Avaliação do processo ensino aprendizagem e de seus atores.
Conceito de letramento: aplicações ao ensino aprendizagem de língua portuguesa, entre as quais: leitura
como letramento, comunicação oral como letramento, prática escrita como letramento. Fonética e
fonologia. Ortografia. Morfologia. Sintaxe. Vocabulário.
Professor de Ensino Fundamental II / Matemática (Código: 203)
Números: operações, múltiplos, divisores, decomposição em fatore primos e resto da divisão de números
inteiros; operações e representações com números racionais; operações com irracionais e aproximações
por racionais; reta real; noções sobre operação e representação gráfica de números complexos.
Contextos aplicados. Proporcionalidade: grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente
proporcionais, regra de três simples e composta, gráficos e tabelas. Contextos aplicados. Sequências e
regularidades: sequências aritmética e geométrica, fórmulas recursivas e posicionais de sequências
variadas; noções elementares sobre séries. Contextos aplicados. Funções: equações, inequações e
gráficos de funções polinomiais do 1º e do 2º grau, funções exponencial e logarítmica, funções
trigonométricas seno, cosseno e tangente. Noções de domínio, imagem, composição e inversão de
funções. Contextos aplicados. Matemática financeira e comercial: porcentagem, juros simples, juros
compostos, descontos e acréscimos. Contexto aplicados. Medidas: sistema métrico decimal e conversões
de medidas. Contextos aplicados. Contextos aplicados. Sistemas de equações: resolução, interpretação,
representação matricial e representação gráfica. Polinômios e equações polinomiais: operações, valor
numérico, raízes racionais, raízes e relação entre coeficientes, raízes reais e complexas. Contagem:
princípio fundamental da contagem, permutações, arranjos e combinações. Contextos aplicados. Noções
de estatística e probabilidade: probabilidade simples e condicional, probabilidade da união e da
intersecção, probabilidade em espaços amostrais contínuos, medidas de tendência central (moda,
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mediana, média aritmética simples e ponderada) e de dispersão (desvio médio, amplitude, variância,
desvio padrão); gráficos (histogramas, setores, infográficos). Contextos aplicados. Geometria sintética:
caracterização e elementos de figuras planas e espaciais, congruência e semelhança de figuras planas e
espaciais, razão entre comprimentos, áreas e volumes de figuras semelhantes, teorema de Tales,
relações métricas em figuras planas e espaciais, trigonometria em triângulos retângulos, ângulos e
diagonais de figuras planas e espaciais, figuras planas e espaciais inscritíveis e circunscritíveis,
planificação de figuras espaciais, eixos de simetria de figuras planas e espaciais, lei dos senos e dos
cossenos. Contextos aplicados. Geometria analítica: coordenadas cartesianas de ponto no plano e no
espaço, distância entre pontos no plano e no espaço, equações da reta, paralelismo, perpendicularismo,
distância entre pontos e reta, equações da circunferência no plano, equações e inequações a duas
incógnitas como representação algébrica de lugares geométricos no plano. Contextos aplicados. Noções
de cálculo diferencial e integral com funções polinomiais. Contextos aplicados. Noções sobre história da
matemática aplicada em situações didáticas. Perspectivas inovadoras no currículo e na avaliação em
matemática. Perspectivas metodológicas inovadoras no ensino de matemática: uso de calculadora e de
tecnologia digital, uso de material concreto e manipulativo, modelagem matemática, resolução de
problemas, uso da internet como fonte de pesquisa e aprofundamento, etnomatemática, noções básicas
de uso do software Geogebra. Noções de interdisciplinaridade da matemática com as ciências da
natureza e com as ciências humanas.
Professor de Ensino Fundamental II / Ciências da Natureza / Biologia (Código: 204)
Noções básicas de microscopia: história, técnicas e avanços tecnológicos. Origem e evolução da vida:
hipóteses sobre a origem da vida; teoria de Lamarck e teoria de Darwin. A organização celular: seres
procariontes, eucariontes e sem organização celular. A química dos organismos vivos: a principal
característica da biomolécula. Funções celulares: as organelas, síntese, transporte, eliminação de
substâncias e processos de obtenção de energia; A classificação dos seres vivos: regras de
nomenclatura; principais categorias taxonômicas. Biodiversidade no planeta, no Brasil e na Bahia;
espécies ameaçadas. Características anatômicas e fisiológicas do corpo humano: sistemas digestório,
respiratório, cardiovascular, urinário, nervoso, endócrino, imunológico, reprodutor e locomotor. Genética:
gene e código genético; fundamentos da hereditariedade, cálculos com probabilidade; bases
mendelianas; aplicações da engenharia genética: clonagem, transgênicos. Interação entre os seres vivos:
conceitos básicos em ecologia; cadeias e teias alimentares; bioacumulação; relações ecológicas
limitadoras do crescimento populacional. Ecossistemas do Brasil; biomas regionais e práticas
sustentáveis de convivência com os mesmos. Metodologia da Ciência; Origem do Sistema Solar: teoria
da grande explosão, formação da Terra, origem da vida, biosfera; Breve Histórico da Teoria Celular;
Unidades Morfo-funcionais da Célula; Reprodução Celular; Reprodução Humana: sexualidade e
adolescência, aspectos anatômicos, fisiológicos, psicológicos e histórico-social; Elementos de Anatomia
e Fisiologia Humana: caracterização, localização e função, tecidos, sistema endócrino; Funções Vitais do
Corpo Humano; Introdução ao Estudo da Biodiversidade: nomenclatura e taxonomia, classificação dos
seres vivos em reinos, vírus, animais protostômios, animais deuterostômios, plantas; Genética; Evolução;
Ecologia.
Professor de Ensino Fundamental II / Geografia (Código: 205)
Leitura e representação do espaço geográfico: formas de representação, leitura e interpretação de
documentos cartográficos, coordenadas geográficas e UTM, fusos horários. A paisagem natural e suas
interações ambientais: composição, estrutura e dinâmica da atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera.
Conceitos de Geossistema e desenvolvimento sustentável: paradigma do planejamento territorial e do
desenvolvimento regional. Problemas ambientais: ocupação, exploração, poluição, consumo e formas de
produção da riqueza. Conceitos demográficos, econômicos e geopolíticos: composição, estrutura e
dinâmica da população, os sistemas econômicos, a industrialização e circulação de mercadorias, a
globalização dos espaços, relações socioeconômicas, recursos naturais e fontes de energia. Espaço
Geográfico Brasileiro e Baiano: localização e situação, atividades produtivas (agropecuária, agroindústria,
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agro-produção de pequena e de larga escala), espaços industriais, relações de trabalho no campo e na
cidade. Composição, estrutura e dinâmica dos elementos da paisagem brasileira e baiana: geologia,
relevo, solos, clima, vegetação e hidrografia. Domínios morfoclimáticos. Geografia da população: a
população e as formas de ocupação do espaço; crescimento e estrutura, os contrastes regionais do Brasil;
urbanização e metropolização: dilemas da inclusão/exclusão e ganhos sociais. Produção e gestão do
espaço geográfico: políticas públicas de planejamento e de gestão dos espaços de produção.
Biogeografia, biomas e o semi-árido baiano: espaço, instituições, políticas regionais e economia, relações
econômicas, política ambiental, o mundo rural e identidade regional; o semi-árido baiano no Plano
Estadual de Educação 2016-2026. O espaço rural e urbano na Bahia: delimitação, diversidade,
composição, formas de ocupação e aproveitamento, evolução e modernização; relações campo-cidade e
cidade campo. Recôncavo Baiano e instauração da produção econômica da cana-de-açúcar no século
XVI: legados, dilemas e memória social. O ensino de geografia e de cartografia no ensino básico.
Professor de Ensino Fundamental II / Educação Física (Código: 206)
Práticas corporais como textos culturais: cultura corporal de movimento e seus diversos significados. A
Educação Física e o paradigma da linguagem. Conhecimentos da cultura corporal – brincadeiras e jogos,
ginástica, esporte, capoeira, danças e lutas. Atividade física e saúde. Aspectos da aprendizagem motora,
corpo e movimento: categorias, dimensões e práticas escolares. Os ritos da capoeira e sua arte do
movimento: performances e sua escolarização. Aspectos sócio-históricos da educação física. Política
educacional e Educação Física. Escola, educação do corpo e cultura corporal: memória, legado e
currículo escolar. Aspectos da competição e cooperação no cenário escolar. Escola e processo ensinoaprendizagem na Educação Física. Educação Física e sociedade: a formação das crianças e da juventude
para a saúde corporal.
Professor de Ensino Fundamental II / Língua Inglesa (Código: 207)
Interpretação e compreensão dos diversos aspectos textuais. Compreensão geral do texto. Palavras
cognatas e falsos cognatos. Vocabulário. Aspectos gramaticais: conhecimento dos tempos e modos
verbais: regular/irregular verbs (simple present and simple past). Present continuous. Past continuous.
Present perfect and past perfect. Present perfect continuous, past prefect continuous. Future tense: will;
going to – nas diversas formas (afirmativa, negativa e interrogativa). Imperative. Modals: can, could,
should, must, have, may. Passive voice. Uso de preposições e conjunções. Formação e classe de
palavras; pronomes: personal pronouns (object pronouns, subject pronouns); possessive pronouns;
possessive adjectives; relative clauses: who/that/which/whose/whom/where. Comparatives and
superlatives: possessive case. Frist, secund and third conditional; Tag question.
Psicopedagogo (Código: 208)
As diferentes correntes do pensamento pedagógico brasileiro e as implicações na organização do sistema
de educação brasileiro. A didática e o processo de ensino/aprendizagem: planejamento, estratégias,
metodologias e avaliação da aprendizagem. A sala de aula como espaço de aprendizagem. As teorias do
currículo. Os conhecimentos socioemocionais no currículo escolar. Aspectos legais e políticos da
organização da educação brasileira. Políticas educacionais para a educação básica: as diretrizes
curriculares nacionais. Os fundamentos de uma escola inclusiva. As Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Básica do Conselho Nacional de Educação – DCNs (para a educação infantil, para a
educação de jovens e adultos, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a educação
profissional, para a educação do campo, para a educação especial, para a educação das relações étnicoraciais, para a educação quilombola, para a educação escolar indígena, para o ensino fundamental de 9
anos). O Projeto Político Pedagógico A interdisciplinaridade e seu foco para a organização de conteúdos
em áreas de conhecimento. A interdisciplinaridade e a interação entre conhecimentos. BNCC. PNE.
Fonoaudiólogo Educacional (Código: 209)
24

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3XDWXIRASM+Y92+1UUE4EG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
7 de Março de 2022
26 - Ano - Nº 4516

Serrolândia

CNPJ 26.980.876/0001-35 – Rua Francisco Rocha Pires, 230 – Apto. 102 – Centro – Jacobina – Bahia – CEP
44 700-000
Tel.: (74) 3621-1026 / (74) 99923-4030 / (74) 99137-5277 e-mail: contato@notusinstituto.com.br
Site: www.notusinstituto.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro.
CNPJ – 14.196.703/0001-41 CEP. 44710-000

Atuação clínica e coletiva em saúde pública, áreas de atuação e competências fonoaudiológicas, código
de ética profissional, tempo de assistência fonoaudiológica relacionada a problemas de saúde de acordo
com orientações balizadoras. Morfofisiologia de funções auditivas periférica e central; patologias
auditivas; aplicabilidade, aspectos legais e descrição de resultados de procedimentos em Audiometria
Tonal, Logoaudiometria, Medidas de Imitância Acústica, métodos eletrofisiológicos de avaliação da
audição (BERA), Emissões Otoacústicas e Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU); reabilitação e
terapia audiológica. Avaliação e atuação fonoaudiológica clínica e escolar em linguagem oral e escrita:
aquisição, desenvolvimento da linguagem e alterações de linguagem; Atraso de linguagem, Distúrbio
Específico de Linguagem, Transtorno Global do Desenvolvimento, Disfluência e Gagueira; Distúrbios de
Aprendizagem e Dislexia. Caráter etiológico, classificação e intervenção clínica em Disartria, Apraxia e
Afasias. Conceito, classificação e alterações fonoaudiológicas, avaliação, tratamento e atuação
interdisciplinar em Fissura Lábio-palatina, Paralisia Cerebral, Síndrome de Down e Síndrome do
Respirador Oral. Motricidade orofacial, o desenvolvimento e alterações de funções estomatognáticas,
princípios e terapia miofuncional. Classificação e intervenção fonoaudiológica em Distúrbios da
Deglutição. Fonação, saúde vocal e distúrbios vocais: etiologia, tratamento e terapia vocal. Atuação
fonoaudiológica em câncer de cabeça e pescoço, prevenção, diagnóstico precoce, alterações
fonoaudiológicas e intervenção clínica. Fonoaudiologia e Saúde Pública. Áreas de atuação. Código de
ética do fonoaudiólogo.
Informática: Sistema Operacional Windows, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint), Internet, Anti-vírus. Rede de computadores; Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e
procedimentos e internet e intranet; Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox
e Google Chrome); Programas de correio eletrônico (Outlook Express e Mozilla Thunderbird); Sítios de
busca e pesquisa na internet; Grupos de discussão; Redes sociais
Nutricionista Educacional (Código: 210)
Alimentação, nutrição e saúde; necessidades dietéticas recomendadas e dieta adequada para todas as
fases do ciclo da vida (nutrição na gravidez e lactação, na infância, na adolescência, na idade adulta e
para o idoso); avaliação nutricional; indicadores de avaliação nutricional do crescimento; distúrbios do
crescimento; indicadores do estado nutricional de coletividades; educação nutricional de coletividades;
planejamento de cardápios; controle de qualidade dos alimentos; controle higiênico-sanitário dos
alimentos; toxi-infecção alimentar; microrganismos e alimentos; nutrição e saúde pública; princípios de
epidemiologia; epidemiologia aplicada à nutrição. Código de Ética da profissão. CAE.
Psicólogo Educacional (Código: 211)
1. Ética Profissional; 2. Psicopatologia; 3. Abordagens Psicoterápicas; 4. Avaliação Psicológica; 5.
Psicologia do Desenvolvimento; 6. Psicopedagogia; 7. Psicologia Cognitiva; 8. Teorias da Personalidade;
9. Psicologia do Trabalho; 10. Psicologia Social. 11. Resoluções do Conselho Federal de Psicologia. 12.
Código de Ética do Psicólogo. 13. Diagnóstico Clínico de acordo com a CID-10 e DSM-V. 14. Produção
científica em psicologia no Brasil, através das revistas: Psicologia: Ciência e Profissão, Psicologia Escolar
e Educacional (ABRAPEE), Estudos de Psicologia, Psicologia Clínica, Psicologia: Teoria e Pesquisa,
Psicologia USP.
Assistente Social Educacional (Código: 212)
1. Fundamentação Histórica, Teórica e Metodológica do Serviço Social e suas diferentes matrizes e a
Questão Social no contexto brasileiro contemporâneo. 2. Planejamento em Serviço Social: Planejamento
estratégico e projetos de intervenção social. 3. Pesquisa e a produção de conhecimento no Serviço Social,
Pesquisa Social, debates e aspectos metodológicos. 4. Instrumental Técnico-operativo do Serviço Social,
instrumentalidade e mediação como instrumento de intervenção. 5. Ética em Serviço Social: discussões,
legislação e Projeto Ético-Político do Serviço Social. 6. Fundamentos das relações sociais no âmbito das
instituições. 7. Políticas Sociais e Direitos Sociais. 8. Espaço Público, Cidadania e Terceiro Setor. 9. O
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estudo social em perícias, laudos e pareceres técnicos. 10. Movimentos Sociais, Populares e Comunitário.
11. O desenvolvimento de comunidade como estratégia de intervenção. 12. Legislação atualizada e
discussões pertinentes ao trabalho profissional do Assistente Social: Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), Estatuto do Idoso, Estatuto da Cidade, Lei Maria da Penha, Direito das Pessoas
Portadoras de Deficiência, Sistema Único de Saúde (SUS), Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS),
Tratamento Fora do Domicilio (TFD), Seguridade Social; Assistência, Saúde e Previdência Social.
Auxiliar da Educação Infantil (Código: 213)
1. Legislação e Normas: LDB e suas atualizações / Estatuto da Criança e do Adolescente /Constituição
da República Federativa do Brasil. 2. Diretrizes Curriculares Nacionais (pareceres e resoluções):
Educação Básica, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial, Educação do Campo,
EJA, Relações Étnico Raciais, Educação em Direitos Humanos. 3. As teorias em Educação:
Piaget/Vygotsky e Wallon. 4. Inclusão Escolar: Política nacional de educação especial na perspectiva da
educação inclusiva; Decreto Federal nº 7.611/2011 (Dispõe sobre a educação especial, o atendimento
educacional especializado e dá outras providências). 5. A gestão democrática na escola. 6. O lúdico na
educação: a questão da afetividade, do jogo e da brincadeira. PNE. BNCC.
Enfermeiro (Código: 214)
Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de
Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal (Constituição Federal, Leis Orgânicas da Saúde:
8.080/1990 e 8.142/1990, Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011). Portaria nº 2.436, de
21 de setembro de 2017. Resolução do COFEN nº 564/2017. Controle social no SUS. Resolução nº
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Determinantes sociais da saúde. Sistemas Nacionais de
informação em saúde. Processos de gestão dos Serviços de Enfermagem. Processo de trabalho em
Enfermagem; Auditoria em Saúde e em Enfermagem; Supervisão em Enfermagem; Teorias
administrativas; Recursos humanos; Mudanças em Enfermagem; Planejamento em Enfermagem. Lei do
Exercício Profissional; Atribuições da equipe de Enfermagem conforme a lei; funções privativas do
enfermeiro; Conduta profissional segundo a Lei e o Código de Ética. Saúde do trabalhador. Doenças
ocupacionais. Biossegurança. A vigilância epidemiológica no contexto da Enfermagem. Semiologia e
semiotécnica aplicada à Enfermagem (princípios básicos do exame físico e adequação aos diagnósticos
de enfermagem). Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), coleta de dados, diagnóstico de
Enfermagem com base na Taxonomia da "Associação Norte-Americana de Diagnóstico em Enfermagem"
(NANDA), Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC) e Avaliação da Assistência de
Enfermagem (NOC), documentação e registro. Princípios da administração de medicamentos. Cuidados
de Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa. Assistência de Enfermagem na prevenção e
controle de infecção. Processo de Enfermagem ambulatorial e na central de esterilização. Assistência de
Enfermagem a adultos e idosos com alterações clínicas nos sistemas orgânicos, de acordo com as
necessidades humanas básicas utilizando o processo de enfermagem. Modelos de intervenção na saúde
da população idosa. Assistência de enfermagem a pacientes com doenças crônicas (hipertensão e
diabetes) e imunodeficiência. Planejamento da assistência de Enfermagem nas alterações dos sistemas
reprodutor (pré-natal de risco), gastrointestinal, cardiovascular, respiratório, renal, geniturinário,
endócrino, nervoso e musculoesquelético. Assistência de Enfermagem a pacientes com lesões por
queimaduras. Assistência de Enfermagem em doenças infecciosas. Assistência de Enfermagem na
função imunológica. Assistência pósoperatória tardia a portadores de: feridas cirúrgicas, cateteres,
drenos. Assistência de Enfermagem em saúde materna: gestação e desenvolvimento fetal, propedêutica
obstétrica. Assistência à gestante de alto risco, à parturiente, à puérpera e ao recém-nato. Urgências
obstétricas e neonatais. A prática da Enfermagem em saúde coletiva. Programa de saúde da família.
Enfermagem no programa de assistência domiciliar. Planejamento e promoção do ensino de auto cuidado
ao cliente. Contextualização da Saúde da Mulher, Suporte Básico de Vida, Fisiopatologia dos distúrbios
dos sistemas cardiovascular, digestivo, urinário, músculo-esquelético, Enfermagem Clinica em
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assistência especializada ambulatorial, Enfermagem Cirúrgica em assistência especializada ambulatorial,
Enfermagem na Assistência ao Adulto, Informática em Enfermagem, Assistência de enfermagem no
Tratamento do pé diabético. Gripe. Influenza. Vírus H1N1, H3N2A. Pandemia do Novo Coronavírus.
Coronavírus – Covid19. Vacinas anti-Covid19.
Técnico em Laboratório (Código: 215)
Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de
Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal (Constituição Federal, Leis Orgânicas da Saúde:
8.080/1990 e 8.142/1990, Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011). Controle social no
SUS. Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de
2017. Determinantes sociais da saúde. Identificação e uso de equipamentos: Centrífugas, estufas,
espectrofotômetro, microscópio, banho-maria, autoclave e sistemas automatizados. Identificação e
utilização de vidrarias; limpeza e preparo de materiais de laboratório. Biossegurança: equipamentos de
proteção e de uso individual e coletivo e suas utilizações, Descontaminação e descarte de materiais;
coleta e manipulação de amostras biológicas para exames laboratoriais: preparo do paciente, coleta de
sangue, obtenção de amostras: sangue total, soro, plasma urina fezes e líquidos biológicos, transporte,
acondicionamento e conservação de amostras, anticoagulantes: tipose função. Exames hematológicos;
exames bioquímicos; exames imunológicos; exames parasitológicos; exames microbiológicos; noções
gerais de histologia. Gripe. Influenza. Vírus H1N1, H3N2A. Pandemia do Novo Coronavírus. Coronavírus
– Covid19. Vacinas anti-Covid19.
Técnico em Radiologia (Código: 216)
Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de
Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal (Constituição Federal, Leis Orgânicas da Saúde:
8.080/1990 e 8.142/1990, Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011). Controle social no
SUS. Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Determinantes sociais da saúde. Sistemas
Nacionais de informação em saúde. Radioproteção. Princípios básicos e monitorização pessoal e
ambiental. Anatomia e técnicas radiológicas: crânio, mastóides e sela turca, coluna cervical, torácica,
lombosacra e do cóccix, bacia e articulações locais, membros inferiores e superiores, tórax, abdome.
Noções básicas sobre técnica radiológica em adultos e em pediatria. Conhecimentos técnicos sobre
operacionalidade de equipamentos em radiologia. Câmara escura - manipulação de filmes, chassis,
ecrans reveladores e fixadores, processadora de filmes. Câmara clara – seleção de exames, identificação;
exames gerais e especializados em radiologia. Fluxograma técnico – administrativo - registro do paciente,
identificação, encaminhamento de laudos, arquivamento. Métodos de imagem: tomografia, ressonância
magnética, hemodinâmica, mamografia, exames contrastados. Ética Profissional. Normas de
biossegurança. Realização das técnicas radiográficas convencionais. Conhecimentos da tecnologia dos
equipamentos radiográficos digitais, de Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética e
Fluoroscopia. Aplicação de protocolos em exames de tomografia computadorizada, de Ressonância
Magnética e de Mamografia. Inclusão da física radiológica (formação da imagem e interação da radiação
ionizante com a matéria). Pandemia do Novo Coronavírus. Coronavírus – Covid19.
Técnico em Enfermagem (Código: 217)
Técnicas de enfermagem para execução de cuidados à saúde na baixa, média e alta complexidade;
Assepsia, Antissepsia, Esterilização e Desinfecção; Preparo e acondicionamento de artigos e materiais
utilizados na prestação da assistência; Necessidades básicas do paciente; Sistematização da Assistência
de Enfermagem; Trabalho em equipe multidisciplinar; Noções de farmacologia incluindo cálculo de
medicamentos, vias de administração e técnicas para administração de medicamentos a pacientes
internados e ambulatoriais; Noções de microbiologia, resistência microbiana e uso racional de
antimicrobianos; Noções do Programa Nacional de Imunização; Sinais e sintomas nas afecções: Cárdiopulmonares, Vasculares, Gastro-intestinais, Neurológicas, Urogenitais, Músculo-esqueléticas,
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Endocrinológicas, Dermatológicas e Hematológicas. Preparo de pacientes para procedimentos cirúrgicos,
tratamentos diversos e exames diagnósticos de baixa, média e alta complexidade; Ética profissional;
Técnicas fundamentais em Enfermagem; Registro de Enfermagem; Cuidados de Enfermagem com
administração de dietas (oral, enteral e parenteral);Assistência ao paciente cirúrgico; Enfermagem em
Centro Cirúrgico; Controle e prevenção de infecção hospitalar; Noções de enfermagem materno-infantil
(pré- parto/puerpério);Enfermagem em Neonatologia e Pediatria; Enfermagem em Urgência, Emergência,
Trauma e Terapia Intensiva adulta, pediátrica e neonatal; Gripe. Influenza. Vírus H1N1, H3N2A. Pandemia
do Novo Coronavírus. Coronavírus – Covid19. Vacinas anti-Covid19. Suporte básico de vida; Código de
Ética do profissional de enfermagem; Lei do exercício profissional; Decreto de regulamentação da
profissão; (Decreto nº 94.406 de 08 de junho de 1987).
Guarda Municipal (Código: 218)
Noções de primeiros socorros. Noções de Direito Constitucional: dos princípios fundamentais (artigos 1º
ao 4º). Dos direitos e garantias fundamentais (artigos 5º a 11º). Da segurança pública (art. 144 – os artigos
em referência são da Constituição Federal de 1988). Noções de Direito Penal: dos crimes contra a pessoa
e contra o patrimônio (artigos 121 a 183). Dos crimes contra a fé pública. Dos crimes contra a
Administração Pública (artigos 312 a 337-A – os artigos em referência são do Código Penal). Dos crimes
praticados por funcionários públicos contra a Administração em geral. Funcionário público: conceituação.
Leis de gerais das Guardas Municipais: Lei nº 13.022/14; Estatuto do Desarmamento nº 10.826/03; nº
5.123/04 e Portaria DPF nº 365/06.
Agente Comunitário de Saúde (Código: 219 220, 221, 222, 223)
Noções básicas sobre: doenças transmissíveis e não transmissíveis; medidas de prevenção para controle
de doenças transmissíveis; as doenças transmitidas por vetores e as medidas de prevenção dessas
doenças; doenças de notificação compulsória: Tuberculose, Leptospirose, Dengue, Zica, Chikungunya,
Febre amarela, AIDS, Malária, Leishmaniose, Doença de Chagas, Esquistossomose, Hepatite B/C,
Sarampo, Tétano, Hanseníase. Picadas de insetos: escorpiões, abelhas... Picadas de cobras e soros
antiofídicos. Noções básicas sobre saneamento e meio ambiente. Conhecimento sobre calendário básico
de vacinação da criança. Gripe. Influenza. Vírus H1N1, H3N2A. Pandemia do Novo Coronavírus.
Coronavírus – Covid19. Vacinas anti-Covid19. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei
Orgânica da Saúde 8080, de 19 de Setembro de 1990. Leis Federais nº 11.107/2005, nº 11.350/2006, nº
12.994/2014 e 13.595/2018. Atribuições do Agente de Combate às Endemias e do Agente Comunitário
de Saúde. Constituição da república Federativa do Brasil / 1988 – artigo 196 ao artigo 200. Portaria do
Ministério da Saúde nº 264 de 17 de fevereiro de 2020.

Serrolândia – BA, 07 de março de 2022

Gildo Mota Bispo
Prefeito Municipal
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