ERRATA DE EDITAL 002/2016
09 DE DEZEMBRO DE 2016
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais, publica ERRATA DE EDITAL 002/2016 do Concurso Público para diversos cargos, respaldadas no
art. 37 da Constituição Federal de 05 de Outubro de 1988.
ONDE SE LÊ:

9.0 – DA SEGUNDA ETAPA: PROVA DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E
PROFESSOR NÍVEL I
9.2 O candidato deverá enviar o título para a Rua Sabino Silva, 1136, Ponto Central, CEP: 44.075-085,
Feira de Santana-BA (Endereço da Empresa Responsável pelo Concurso Público), via SEDEX, durante o
período de inscrição.
LEIA-SE:

9.0 – DA SEGUNDA ETAPA: PROVA DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E
PROFESSOR NÍVEL I
9.2 O candidato deverá enviar o título para a Rua Sabino Silva, 1136, Ponto Central, CEP: 44.075-085,
Feira de Santana-BA (Endereço da Empresa Responsável pelo Concurso Público), via SEDEX, sendo
divulgado, após a realização da Prova Objetiva, Edital de Convocação com as datas e todas as
informações pertinentes para o envio dos Títulos.
ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
NÍVEL SUPERIOR
Advogado, Assistente Social, Bibliotecário, Enfermeiro, Médico Clínico Geral, Nutricionista,
Odontólogo, Orientador Educacional, Pedagogo, Supervisor Educacional e Veterinário.
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de Textos, A Organização Textual dos Vários Modos de
Organização Discursiva, Coerência e Coesão, Ortografia, Classe, Estrutura, Formação e Significação de
Vocábulos, Estrutura de Palavras, Formação de Palavras, Significação de Palavras, Oração e seus
Termos, Termos Essenciais da Oração, Termos Integrantes da Oração, A Estrutura do Período, As Classes
de Palavras: Adjetivo, Advérbio, Artigo, Preposição, Conjunção, Interjeição, Numeral, Pronomes,
Substantivos, Verbos, Concordância do verbo e do adjetivo com o substantivo, Sinônimos e antônimos,
Linguagem Figurada, Pontuação, Crase, Sintaxe de Colocação.
CONHECIMENTOS

EM

INFORMÁTICA:

Conceitos

básicos

de

ambiente

Windows

e

suas

funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, impressão, Word e
Excel. Conceitos básicos de Internet e utilização de ferramentas de navegação: browsers, Internet
Explorer, correio eletrônico e busca e pesquisa. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de
informática: organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas.
MATEMÁTICA: Conjuntos: conjuntos numéricos; propriedades; operações entre conjuntos; subconjunto
e a relação de inclusão; conjunto das partes dizima periódica. Função do 1° e 2° Grau. Problemas com
equações. Potenciação. Equação e Inequações do 1º e 2º grau. Sistema de equações. Radiciação.
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Monômios e Polinômios. Geometria Plana: semelhança de triângulo, relação métrica do triângulo
retângulo. Área e Perímetro de polígonos.

Problemas envolvendo sistema decimal de medida. Juros

Simples. Porcentagem. Média aritmética e ponderada. Razão e Proporção.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ADVOGADO: DIREITO CONSTITUCIONAL. Dos direitos e
garantias fundamentais. Dos Municípios. Da Administração Pública. Dos Servidores Públicos. Da
fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Da tributação e do orçamento. Das limitações do poder
de tributar. Dos impostos da União. Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal. Dos impostos dos
Municípios. Das finanças públicas. Da ordem econômica e financeira. Dos princípios gerais da atividade
econômica. Lei de Responsabilidade Fiscal. II DIREITO CIVIL. Ato jurídico: modalidade e formas. Efeitos
do ato jurídico: nulidade, atos lícitos, abuso de direito e fraude à lei. Prescrição: conceito, prazo,
suspensão, interrupção e decadência. Obrigações: obrigação de dar, de fazer e não fazer; obrigações
alternativas, divisíveis, indivisíveis, solidárias; clausula penal. Extinção das obrigações de pagamento –
Objeto e prova, lugar e tempo de pagamento; mora; compensação, novação, transação; direito de
retenção. Responsabilidade civil. Direitos reais. Contratos em geral: Empréstimo; comodato; mutuo;
prestação de serviço; empreitada; mandato; fiança; extinção. III DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação,
pretensão, condição da ação, classificação. Processo e procedimento; formação, extinção e suspensão do
processo; pressupostos processuais. Prazos: classificação, princípios, contagem, preclusão, prescrição.
Sujeitos da relação processual: partes, litisconsórcio e capacidade de ser parte de estar em juízo.
Pedido: petição inicial, requisitos e vícios; pedido determinado, genérico e alternativo; cumulação de
pedidos; interpretação e alteração do pedido. Resposta do réu; contestação, exceção e objeção;
exceções processuais: incompetência, reconvenção; revelia; ação civil pública. Sentença e coisa julgada.
IV DIREITO TRIBUTARIO. Código Tributário Nacional. Competência tributária. Impostos. Taxas.
Contribuição de melhoria. Obrigação tributária. Crédito tributário. Administração tributária. V DIREITO
ADMINISTRATIVO. Administração Pública. Atos administrativos. Licitação. Contratos administrativos.
Serviços públicos e administração indireta/Entidades Para estaduais. Domínio Público (Bens Públicos).
Responsabilidade Civil da administração. Controle da administração pública. Improbidade administrativa.
Processo administrativo e sindicância. Tomada de contas especial. VI DIREITO DO TRABALHO E DIREITO
PROCESSUAL DO TRABALHO. Sujeitos da relação de emprego. Trabalhador autônomo, avulso eventual e
temporário. Espécie do contrato de trabalho. Remuneração. Duração do trabalho: jornada, repouso,
férias. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Terminação do contrato de trabalho. Lei
8.666/93 e alterações posteriores; Lei complementar nº 101/00; Lei nº 11.107 de 06 de Abril de 2005.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ASSISTENTE SOCIAL: Legislação e Ética Profissional, A
Saúde da Família, Constituição Federal/88 - artigos 6° ao 11º, Lei 8.662/93 – Regulamentação da
Profissão, Lei 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.742/93 – Lei Orgânica da Assistência Social, Lei
8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.824/94 – Política Nacional do Idoso, Estatuto da
Pessoa portadora de Deficiência, O Serviço Social e a Seguridade Social, Equipe multiprofissional,
Assistência e Cidadania, Políticas Públicas e sua Articulação com as Instituições, Questões Sociais:
família, criança, adolescente, idoso e pessoas com necessidades especiais, A saúde como direito e sua
aplicação como política social, Redes sociais como estratégia de enfrentamento das expressões da
questão social, Lei Federal 8.142, de 28 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), Ética Profissional.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA BIBLIOTECÁRIO: Serviço de Referência: funções, fontes de
informação, estratégia de busca e recuperação da informação. Usuários: meios, métodos e modelos de
busca

e

recuperação

da

informação

e

de

disseminação

da

informação.

Comutação

bibliográfica. Catalogação descritiva. A norma de catalogação para o ambiente digital. Classificação: CDD
e CDU. Tabela de notação de autor. Indexação de documentos. Linguagens de indexação. Web
semântica: ontologias e taxonomias. Desenvolvimento de coleção: recursos impressos e eletrônicos.
Políticas de seleção, aquisição e avaliação de coleções. Conservação e preservação de documentos.
Sistemas de Segurança do acervo. Sistemas eletrônicos de empréstimo de documentos e preparo do
documento para empréstimo. Usuário: caracterização, políticas e processos de inserção no ambiente
informacional; capacitação e desenvolvimento de competência informacional do usuário. O profissional
bibliotecário, regulamentação do exercício profissional e a ética profissional. Meios e processos de
comunicação científica. Ação cultural. Direitos autorais. Biblioteconomia, documentação e ciência da
informação: conceituação, princípios e evolução.
CONHECIMENTOS

ESPECÍFICOS

PARA

ENFERMEIRO:

Código

de

Ética

e

Deontologia

de

Enfermagem; Política Nacional de Atenção às Urgências; Assistência de enfermagem em nível
ambulatorial; Política Nacional de Humanização; Vigilância das doenças de notificação compulsória (com
destaque para dengue, leptospirose, febre maculosa, hepatites virais, tuberculose, coqueluche, sarampo,
rubéola, Zica e Chikungunya); Tratamento de Feridas; Programa Nacional de Imunização; Atenção à
Saúde da Criança; Atenção à Saúde da Mulher; Atenção à Saúde do Adulto; Atenção à Saúde do Idoso;
Atenção à Saúde Mental; Educação da saúde e promoção da saúde; Cuidados de enfermagem na
gravidez, no parto e no puerpério; doenças infecciosas e parasitárias; Lei nº 8.080/90; Lei nº 8.142/90;
Programa de atenção e Controle de DST/AIDS.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO CLÍNICO GERAL: Sistema Único de Saúde – SUS:
conceito, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Lei nº
8.080/90, Lei nº 8.142/90. Política nacional de humanização. Ética profissional. Legislação que
regulamenta a profissão. Doenças cardiovasculares; Doenças Articulares; Hipertensão; Diabetes Mellitus;
Anemia;

Esquizofrenia;

Desidratação;

ITU;

ITR;

DST/HIV/AIDS;

Tuberculose;

Dengue;

Zika;

Chikungunya; Saúde Mental; A clínica e a Epidemiologia; Saúde materno-infantil; Indicadores
Epidemiológicos; Pele: Estrutura e Fisiologia Normais; Hematologia; Infecções. Exames complementares
invasivos e não invasivos de uso corriqueiro na prática clinica diária. Emergências clínicas. Complicações
na Gravidez. Doenças comuns na infância. Emergência hipertensiva. Meningites. Intoxicações agudas.
Choque. Traumatismo crânio-encefálico. Traumatismo abdominal. Traumatismo torácico. Emergências
clínicas. Doenças infecciosas e terapias antibióticas. Doenças gastrointestinais e hepáticas. Doenças
pulmonares.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA NUTRICIONISTA: Política nacional de alimentação e
nutrição; Planejamento, execução e avaliação de programas de alimentação e nutrição, de vigilância
alimentar e nutricional e de educação nutricional; Atuação do nutricionista em programas sociais;
Planejamento,

administração,

Organização,

Avaliação

e

Controle

de

Serviços

de

alimentação;

Treinamento de pessoal; Avaliação de programas de alimentos; Avaliação nutricional de indivíduos sadios
e enfermos; Assistência nutricional a pacientes nas enfermidades, prescrição de dietas e modificações de
dietas hospitalares; Nutrição e dietética; Vigilância sanitária; Planejamento físico funcional do serviço de
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alimentação e Legislação do SUS.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ODONTÓLOGO: Código de Ética. Cariologia Baraticri.
Dentisteria: preparo cavitário. Materiais de proteção de restauração. Etiologia e prevenção das doenças
periodontais. Tratamento periodontal básico. Fisiopatologiadas alterações pulpares e periapicais.
Princípios de exodontia. Terapêutica e farmacologia odontológica. Radiologia odontológica: técnica e
interpretação radiográfica. Noções de odontopediatria. Biossegurança em Odontologia. Planejamento em
saúde bucal. Epidemiologia das doenças bucais. Índices epidemiológico de cárie dentaria (CPO-D. ceo-d.
CPO-S. ceo-s). Índice epidemiológico de doença periodontal (CPITN. IPC). Recursos humanos na área
odontológica. Sistema de atenção em saúde bucal coletiva. Educação e motivação em saúde
bucal.Organização dos serviços de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde – SUS: conceito,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Lei nº 8.080/90, Lei nº
8.142/90. Cuidados básicos com a saúde. Política nacional de humanização. Equipe de programa de
saúde da família. Normas e diretrizes do Programa de Saúde da Família. Programa de Saúde da Família
sua história e situação atual. Ética Profissional.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ORIENTADOR EDUCACIONAL: Formação do educador:
ensino e pesquisa. Parâmetros curriculares nacionais e temas transversais. Educação, inclusão e
pluralidade cultural. Planejamento de ensino e avaliação da aprendizagem. Saberes da docência e
tendências

pedagógicas. Aspectos

teóricos

e

metodológicos

do

conhecimento. Projeto

político-

pedagógico. Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais. Lei Federal de Diretrizes e Bases nº. 9.394
de

20/12/96. O

Orientador

Educacional

pedagógicos. Orientação

Educacional

no

aprendizagem. Propostas

e alternativas

e

o

projeto
para

processo
escolar:

o fazer

de
o

construção

de

acompanhamento

pedagógico

do

projetos
do

Orientador

político-

processo

de

Educacional. O

desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança e do adolescente: fases e implicações educacionais da
Educação Infantil, Ensino Fundamental (inclusive Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial) e
do Ensino Médio. Estatuto da Criança e do Adolescente. A Trajetória da Orientação Educacional no Brasil:
Origem e Evolução.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEDAGOGO: Estrutura/Organização: Educação Escolar.
Constituição da República Federativa do Brasil/1988 (Educação e Legislação). Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNS). Lei de diretrizes e bases da Educação (LDB) n.º 9394/96. Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.
Didática/Metodologia.– Currículo Escolar. Planejamento, metodologia e avaliação do processo ensinoaprendizagem. Projetos de trabalho na prática educativa. Construção do projeto-político pedagógico.
Teorias de Aprendizagem/Desenvolvimento Humano. Concepção Interacionista: Piaget e Vygotsky.
Estágios do Desenvolvimento Cognitivo. Construtivismo. Competências e Habilidades. Formação Contínua
do Profissional da Educação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA SUPERVISOR EDUCACIONAL: O perfil do supervisor
educacional. Compromisso Ético-Profissional. A intervenção do supervisor escolar no sistema de
ensino. A aprendizagem na era tecnológica. A aprendizagem dos portadores de necessidades especiais. O
conceito de desenvolvimento social: estabelecimento de relações afetivas. Formas de intervenção do
supervisor escolar junto ao grupo de profissionais e aos gestores escolares.Concepções contemporâneas
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do conhecimento e da Filosofia. Ética, Liberdade, Trabalho e Conhecimento. Pedagogia dialética e
pedagogia da praxi. O aprender: a unidade entre os processos vitais e os cognitivos. A Lei de Diretrizes e
Bases da Educação: referências e reformulações. Leis e pareceres que regulam a educação pública no
Brasil. Diretrizes Curriculares Nacionais. Parâmetros Curriculares Nacionais. Plano Nacional de Educação
e Plano Estadual de Educação. Sistema de Avaliação da Educação Básica. Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA VETERINÁRIO: Clínica e cirurgia veterinária. Compostos
sanitários. Controle de produtos de uso veterinário. Controle de raiva, de roedores, vetores e zoonoses.
Controle sanitário de alimentos. Cuidados na prevenção de alimentos. Defesa Sanitária. Desenvolvimento
e execução de programas de nutrição animal. Formulação e balanceamento de rações. Prevenção de
doenças, carências e aumento da produtividade. Doenças infecto-contagiosas em Saúde Pública
veterinária, determinadas por bactérias: estreptococciases, tuberculose, pasteurelose, estafilococciases,
brucelose, salmonelose, shigueloses, peste bubônica e vibriose leptospirose; determinadas por vírus:
raiva, encefalites, eqüinas e aftosa; determinadas por nematóides: triquinelose, ascaridíase e
ancilostomíase; determinadas por trematóides: esquistossomoses e cercarioses; determinadas por
cestóides: teníase, cisticercoses e equinococoses. Epidemiologia: conceito e cadeia epidemiológica.
Exames

laboratoriais.

Colheita

de

material

e/ou

análise

anátomo-patológica,

histopatológica,

imunológica. Diagnóstico e terapêutica. Fontes de contaminação. Fundamentos microbiológicos. Higiene,
plano de prevenção e conduta na infecção alimentar. Inspeção e fiscalização sanitária em locais de
produção, manipulação, armazenamento e comercialização de produtos de origem animal. Legislação
pertinente. Inspeção sanitária de produtos de origem animal. Melhoramento do gado. Planejamento e
desenvolvimento de campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionados à pecuária e à
Saúde Pública. Planejamento, organização, supervisão e execução de programas de defesa sanitária,
proteção, aprimoramento e desenvolvimento da pecuária. Estudos, pesquisas, consultas, relatórios,
fiscalização e métodos, visando assegurar a sanidade do rebanho, a produção racional econômica de
alimentos e a saúde da comunidade. Procedimentos para avaliação dos surtos de infecção. Profilaxia das
intoxicações e infecções alimentares. Profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças de animais.
Exames clínicos e de laboratório, visando assegurar a sanidade individual e coletiva dos animais. Vias de
Transmissão. Zoonoses: conceituações e classificação. Ética Profissional.
LEIA-SE
ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
NÍVEL SUPERIOR
Advogado, Assistente Social, Bibliotecário, Enfermeiro, Médico Clínico Geral, Nutricionista,
Odontólogo, Orientador Educacional, Pedagogo, Supervisor Educacional e Veterinário.
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de Textos, A Organização Textual dos Vários Modos de
Organização Discursiva, Coerência e Coesão, Ortografia, Classe, Estrutura, Formação e Significação de
Vocábulos, Estrutura de Palavras, Formação de Palavras, Significação de Palavras, Oração e seus
Termos, Termos Essenciais da Oração, Termos Integrantes da Oração, A Estrutura do Período, As Classes
de Palavras: Adjetivo, Advérbio, Artigo, Preposição, Conjunção, Interjeição, Numeral, Pronomes,
Substantivos, Verbos, Concordância do verbo e do adjetivo com o substantivo, Sinônimos e antônimos,
Linguagem Figurada, Pontuação, Crase, Sintaxe de Colocação.
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CONHECIMENTOS

EM

INFORMÁTICA:

Conceitos

básicos

de

ambiente

Windows

e

suas

funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, impressão, Word e
Excel. Conceitos básicos de Internet e utilização de ferramentas de navegação: browsers, Internet
Explorer, correio eletrônico e busca e pesquisa. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de
informática: organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas.
CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades em geral a nível Nacional. O Estado da Bahia e o Município de
Pé de Serra. Aspectos Históricos e Econômicos, Emancipação Política, Administração Municipal, Poder
Legislativo e Executivo, Personalidades do Município, Localização, Limites, Recursos Naturais, Clima,
Relevo, Vegetação, Ocorrências Minerais, Bacia Hidrográfica, Agricultura, Manifestações Religiosas e
Folclóricas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ADVOGADO: DIREITO CONSTITUCIONAL. Dos direitos e
garantias fundamentais. Dos Municípios. Da Administração Pública. Dos Servidores Públicos. Da
fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Da tributação e do orçamento. Das limitações do poder
de tributar. Dos impostos da União. Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal. Dos impostos dos
Municípios. Das finanças públicas. Da ordem econômica e financeira. Dos princípios gerais da atividade
econômica. Lei de Responsabilidade Fiscal. II DIREITO CIVIL. Ato jurídico: modalidade e formas. Efeitos
do ato jurídico: nulidade, atos lícitos, abuso de direito e fraude à lei. Prescrição: conceito, prazo,
suspensão, interrupção e decadência. Obrigações: obrigação de dar, de fazer e não fazer; obrigações
alternativas, divisíveis, indivisíveis, solidárias; clausula penal. Extinção das obrigações de pagamento –
Objeto e prova, lugar e tempo de pagamento; mora; compensação, novação, transação; direito de
retenção. Responsabilidade civil. Direitos reais. Contratos em geral: Empréstimo; comodato; mutuo;
prestação de serviço; empreitada; mandato; fiança; extinção. III DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação,
pretensão, condição da ação, classificação. Processo e procedimento; formação, extinção e suspensão do
processo; pressupostos processuais. Prazos: classificação, princípios, contagem, preclusão, prescrição.
Sujeitos da relação processual: partes, litisconsórcio e capacidade de ser parte de estar em juízo.
Pedido: petição inicial, requisitos e vícios; pedido determinado, genérico e alternativo; cumulação de
pedidos; interpretação e alteração do pedido. Resposta do réu; contestação, exceção e objeção;
exceções processuais: incompetência, reconvenção; revelia; ação civil pública. Sentença e coisa julgada.
IV DIREITO TRIBUTARIO. Código Tributário Nacional. Competência tributária. Impostos. Taxas.
Contribuição de melhoria. Obrigação tributária. Crédito tributário. Administração tributária. V DIREITO
ADMINISTRATIVO. Administração Pública. Atos administrativos. Licitação. Contratos administrativos.
Serviços públicos e administração indireta/Entidades Para estaduais. Domínio Público (Bens Públicos).
Responsabilidade Civil da administração. Controle da administração pública. Improbidade administrativa.
Processo administrativo e sindicância. Tomada de contas especial. VI DIREITO DO TRABALHO E DIREITO
PROCESSUAL DO TRABALHO. Sujeitos da relação de emprego. Trabalhador autônomo, avulso eventual e
temporário. Espécie do contrato de trabalho. Remuneração. Duração do trabalho: jornada, repouso,
férias. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Terminação do contrato de trabalho. Lei
8.666/93 e alterações posteriores; Lei complementar nº 101/00; Lei nº 11.107 de 06 de Abril de 2005.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ASSISTENTE SOCIAL: Legislação e Ética Profissional, A
Saúde da Família, Constituição Federal/88 - artigos 6° ao 11º, Lei 8.662/93 – Regulamentação da
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Profissão, Lei 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.742/93 – Lei Orgânica da Assistência Social, Lei
8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.824/94 – Política Nacional do Idoso, Estatuto da
Pessoa portadora de Deficiência, O Serviço Social e a Seguridade Social, Equipe multiprofissional,
Assistência e Cidadania, Políticas Públicas e sua Articulação com as Instituições, Questões Sociais:
família, criança, adolescente, idoso e pessoas com necessidades especiais, A saúde como direito e sua
aplicação como política social, Redes sociais como estratégia de enfrentamento das expressões da
questão social, Lei Federal 8.142, de 28 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), Ética Profissional.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA BIBLIOTECÁRIO: Serviço de Referência: funções, fontes de
informação, estratégia de busca e recuperação da informação. Usuários: meios, métodos e modelos de
busca

e

recuperação

da

informação

e

de

disseminação

da

informação.

Comutação

bibliográfica. Catalogação descritiva. A norma de catalogação para o ambiente digital. Classificação: CDD
e CDU. Tabela de notação de autor. Indexação de documentos. Linguagens de indexação. Web
semântica: ontologias e taxonomias. Desenvolvimento de coleção: recursos impressos e eletrônicos.
Políticas de seleção, aquisição e avaliação de coleções. Conservação e preservação de documentos.
Sistemas de Segurança do acervo. Sistemas eletrônicos de empréstimo de documentos e preparo do
documento para empréstimo. Usuário: caracterização, políticas e processos de inserção no ambiente
informacional; capacitação e desenvolvimento de competência informacional do usuário. O profissional
bibliotecário, regulamentação do exercício profissional e a ética profissional. Meios e processos de
comunicação científica. Ação cultural. Direitos autorais. Biblioteconomia, documentação e ciência da
informação: conceituação, princípios e evolução.
CONHECIMENTOS

ESPECÍFICOS

PARA

ENFERMEIRO:

Código

de

Ética

e

Deontologia

de

Enfermagem; Política Nacional de Atenção às Urgências; Assistência de enfermagem em nível
ambulatorial; Política Nacional de Humanização; Vigilância das doenças de notificação compulsória (com
destaque para dengue, leptospirose, febre maculosa, hepatites virais, tuberculose, coqueluche, sarampo,
rubéola, Zica e Chikungunya); Tratamento de Feridas; Programa Nacional de Imunização; Atenção à
Saúde da Criança; Atenção à Saúde da Mulher; Atenção à Saúde do Adulto; Atenção à Saúde do Idoso;
Atenção à Saúde Mental; Educação da saúde e promoção da saúde; Cuidados de enfermagem na
gravidez, no parto e no puerpério; doenças infecciosas e parasitárias; Lei nº 8.080/90; Lei nº 8.142/90;
Programa de atenção e Controle de DST/AIDS.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO CLÍNICO GERAL: Sistema Único de Saúde – SUS:
conceito, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Lei nº
8.080/90, Lei nº 8.142/90. Política nacional de humanização. Ética profissional. Legislação que
regulamenta a profissão. Doenças cardiovasculares; Doenças Articulares; Hipertensão; Diabetes Mellitus;
Anemia;

Esquizofrenia;

Desidratação;

ITU;

ITR;

DST/HIV/AIDS;

Tuberculose;

Dengue;

Zika;

Chikungunya; Saúde Mental; A clínica e a Epidemiologia; Saúde materno-infantil; Indicadores
Epidemiológicos; Pele: Estrutura e Fisiologia Normais; Hematologia; Infecções. Exames complementares
invasivos e não invasivos de uso corriqueiro na prática clinica diária. Emergências clínicas. Complicações
na Gravidez. Doenças comuns na infância. Emergência hipertensiva. Meningites. Intoxicações agudas.
Choque. Traumatismo crânio-encefálico. Traumatismo abdominal. Traumatismo torácico. Emergências
clínicas. Doenças infecciosas e terapias antibióticas. Doenças gastrointestinais e hepáticas. Doenças

Instituto de Estudos Pesquisas e Desenvolvimento Municipal LTDA-ME
Empresa Responsável Pelo Concurso Público da Prefeitura Municipal de Pé de Serra-BA

Página 7

pulmonares.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA NUTRICIONISTA: Política nacional de alimentação e
nutrição; Planejamento, execução e avaliação de programas de alimentação e nutrição, de vigilância
alimentar e nutricional e de educação nutricional; Atuação do nutricionista em programas sociais;
Planejamento,

administração,

Organização,

Avaliação

e

Controle

de

Serviços

de

alimentação;

Treinamento de pessoal; Avaliação de programas de alimentos; Avaliação nutricional de indivíduos sadios
e enfermos; Assistência nutricional a pacientes nas enfermidades, prescrição de dietas e modificações de
dietas hospitalares; Nutrição e dietética; Vigilância sanitária; Planejamento físico funcional do serviço de
alimentação e Legislação do SUS.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ODONTÓLOGO: Código de Ética. Cariologia Baraticri.
Dentisteria: preparo cavitário. Materiais de proteção de restauração. Etiologia e prevenção das doenças
periodontais. Tratamento periodontal básico. Fisiopatologiadas alterações pulpares e periapicais.
Princípios de exodontia. Terapêutica e farmacologia odontológica. Radiologia odontológica: técnica e
interpretação radiográfica. Noções de odontopediatria. Biossegurança em Odontologia. Planejamento em
saúde bucal. Epidemiologia das doenças bucais. Índices epidemiológico de cárie dentaria (CPO-D. ceo-d.
CPO-S. ceo-s). Índice epidemiológico de doença periodontal (CPITN. IPC). Recursos humanos na área
odontológica. Sistema de atenção em saúde bucal coletiva. Educação e motivação em saúde
bucal.Organização dos serviços de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde – SUS: conceito,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Lei nº 8.080/90, Lei nº
8.142/90. Cuidados básicos com a saúde. Política nacional de humanização. Equipe de programa de
saúde da família. Normas e diretrizes do Programa de Saúde da Família. Programa de Saúde da Família
sua história e situação atual. Ética Profissional.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ORIENTADOR EDUCACIONAL: Formação do educador:
ensino e pesquisa. Parâmetros curriculares nacionais e temas transversais. Educação, inclusão e
pluralidade cultural. Planejamento de ensino e avaliação da aprendizagem. Saberes da docência e
tendências

pedagógicas. Aspectos

teóricos

e

metodológicos

do

conhecimento. Projeto

político-

pedagógico. Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais. Lei Federal de Diretrizes e Bases nº. 9.394
de

20/12/96. O

Orientador

Educacional

pedagógicos. Orientação

Educacional

aprendizagem. Propostas

e

no

alternativas

e

o

projeto
para

processo
escolar:

o fazer

de
o

construção

de

acompanhamento

pedagógico

do

projetos
do

Orientador

político-

processo

de

Educacional. O

desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança e do adolescente: fases e implicações educacionais da
Educação Infantil, Ensino Fundamental (inclusive Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial) e
do Ensino Médio. Estatuto da Criança e do Adolescente. A Trajetória da Orientação Educacional no Brasil:
Origem e Evolução.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PEDAGOGO: Estrutura/Organização: Educação Escolar.
Constituição da República Federativa do Brasil/1988 (Educação e Legislação). Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNS). Lei de diretrizes e bases da Educação (LDB) n.º 9394/96. Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.
Didática/Metodologia.– Currículo Escolar. Planejamento, metodologia e avaliação do processo ensinoaprendizagem. Projetos de trabalho na prática educativa. Construção do projeto-político pedagógico.
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Teorias de Aprendizagem/Desenvolvimento Humano. Concepção Interacionista: Piaget e Vygotsky.
Estágios do Desenvolvimento Cognitivo. Construtivismo. Competências e Habilidades. Formação Contínua
do Profissional da Educação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA SUPERVISOR EDUCACIONAL: O perfil do supervisor
educacional. Compromisso Ético-Profissional. A intervenção do supervisor escolar no sistema de
ensino. A aprendizagem na era tecnológica. A aprendizagem dos portadores de necessidades especiais. O
conceito de desenvolvimento social: estabelecimento de relações afetivas. Formas de intervenção do
supervisor escolar junto ao grupo de profissionais e aos gestores escolares.Concepções contemporâneas
do conhecimento e da Filosofia. Ética, Liberdade, Trabalho e Conhecimento. Pedagogia dialética e
pedagogia da praxi. O aprender: a unidade entre os processos vitais e os cognitivos. A Lei de Diretrizes e
Bases da Educação: referências e reformulações. Leis e pareceres que regulam a educação pública no
Brasil. Diretrizes Curriculares Nacionais. Parâmetros Curriculares Nacionais. Plano Nacional de Educação
e Plano Estadual de Educação. Sistema de Avaliação da Educação Básica. Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA VETERINÁRIO: Clínica e cirurgia veterinária. Compostos
sanitários. Controle de produtos de uso veterinário. Controle de raiva, de roedores, vetores e zoonoses.
Controle sanitário de alimentos. Cuidados na prevenção de alimentos. Defesa Sanitária. Desenvolvimento
e execução de programas de nutrição animal. Formulação e balanceamento de rações. Prevenção de
doenças, carências e aumento da produtividade. Doenças infecto-contagiosas em Saúde Pública
veterinária, determinadas por bactérias: estreptococciases, tuberculose, pasteurelose, estafilococciases,
brucelose, salmonelose, shigueloses, peste bubônica e vibriose leptospirose; determinadas por vírus:
raiva, encefalites, eqüinas e aftosa; determinadas por nematóides: triquinelose, ascaridíase e
ancilostomíase; determinadas por trematóides: esquistossomoses e cercarioses; determinadas por
cestóides: teníase, cisticercoses e equinococoses. Epidemiologia: conceito e cadeia epidemiológica.
Exames

laboratoriais.

Colheita

de

material

e/ou

análise

anátomo-patológica,

histopatológica,

imunológica. Diagnóstico e terapêutica. Fontes de contaminação. Fundamentos microbiológicos. Higiene,
plano de prevenção e conduta na infecção alimentar. Inspeção e fiscalização sanitária em locais de
produção, manipulação, armazenamento e comercialização de produtos de origem animal. Legislação
pertinente. Inspeção sanitária de produtos de origem animal. Melhoramento do gado. Planejamento e
desenvolvimento de campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionados à pecuária e à
Saúde Pública. Planejamento, organização, supervisão e execução de programas de defesa sanitária,
proteção, aprimoramento e desenvolvimento da pecuária. Estudos, pesquisas, consultas, relatórios,
fiscalização e métodos, visando assegurar a sanidade do rebanho, a produção racional econômica de
alimentos e a saúde da comunidade. Procedimentos para avaliação dos surtos de infecção. Profilaxia das
intoxicações e infecções alimentares. Profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças de animais.
Exames clínicos e de laboratório, visando assegurar a sanidade individual e coletiva dos animais. Vias de
Transmissão. Zoonoses: conceituações e classificação. Ética Profissional.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA, 09 de Dezembro de 2016.

Edgar Carneiro Miranda
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