ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2013
ANEXO 3 – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
(Consolidado com a Retificação 01 ao Edital)
Cargos de Nível de Ensino Fundamental
Provas objetivas de 30 Questões

Todos os Cargos de Nível Fundamental terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15
(quinze) questões, a partir do seguinte programa:
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões:
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões:
Interpretação de texto; Sinônimos e antônimos; Sentido próprio e figurado das palavras; Ortografia oficial; Acentuação Gráfica; Pontuação; Substantivo e adjetivo: Emprego de pronomes, preposições e conjunções; Concordância verbal e nominal; Crase; Regência.
MATEMÁTICA – 6 Questões:
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal:
operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; Equação do 1º
grau; Resolução de sistemas de equações do 1º grau, equação do 2º grau, Inequações. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões:
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas
vinculações históricas.
Todos os Cargos de Nível Fundamental terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos
com 15 (quinze) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato
concorrer:
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões
Agente Comunitário de Saúde - Amizade
Agente Comunitário de Saúde - Figueira
Agente Comunitário de Saúde - Rio Molha
Agente Comunitário de Saúde - Tifa Schubert
Agente Comunitário de Saúde - Vieiras
Agente Comunitário de Saúde - Vila Lalau
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Legislação: Lei Federal nº 11.350 de 05/10/2006; Lei Federal
nº 8.080 de 19/09/1990; Ministério da Saúde – Portaria MS/GM nº 648 de 28 de março de 2006. As principais doenças de interesse para a Saúde Pública (Diarreia, Cólera, Dengue, Doença de Chagas, Esquistossomose, Febre Tifoide, Meningite, Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite Hanseníase, Difteria,
Diabete, Hipertensão Arterial, Raiva, Leishmaniose e outras); Higiene Corporal, Higiene da Água e Higiene dos Alimentos; Saúde Bucal; Vacinas, Vacinação, Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro,
Portador e Transmissibilidade; Reprodução Humana (Planejamento familiar, Puberdade e adolescência,
Gestação, Parto, Aborto, Puerpério e Pré-Natal); Desenvolvimento Humano (Nutrição e Aleitamento Materno); Direito e saúde do Idoso; Saneamento básico; Lixo (coleta, tratamento, reciclagem e classificação); e Meio ambiente (água, solo e poluição). Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades
inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo.
Agente Comunitário de Saúde - Amizade/Czerniewicz - Unidade de Saúde Germano Hornburg¹
Agente Comunitário de Saúde - Ilha da Figueira - Unidade de Saúde Ilha da Figueira¹
Agente Comunitário de Saúde - Rio Molha - Unidade de Saúde Rio Molha¹
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Agente Comunitário de Saúde - Amizade/Tifa Schubert - Unidade de Saúde Luis Martins
Gonçalves¹
Agente Comunitário de Saúde - Vieira - Unidade de Saúde Alwin Muller¹
Agente Comunitário de Saúde - Vila Lalau - Unidade de Saúde Dr. Álvaro Batalha¹
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Legislação: Lei Federal nº 11.350 de 05/10/2006; Lei Federal
nº 8.080 de 19/09/1990; Ministério da Saúde – Portaria MS/GM nº 2.488/2011. As principais doenças de
interesse para a Saúde Pública (Diarreia, Cólera, Dengue, Doença de Chagas, Esquistossomose, Febre
Tifoide, Meningite, Tétano, Sarampo, Tuberculose, Hepatite Hanseníase, Difteria, Diabete, Hipertensão
Arterial, Raiva, Leishmaniose e outras); Higiene Corporal, Higiene da Água e Higiene dos Alimentos; Saúde Bucal; Vacinas, Vacinação, Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro, Portador e Transmissibilidade; Reprodução Humana (Planejamento familiar, Puberdade e adolescência, Gestação, Parto,
Aborto, Puerpério e Pré-Natal); Desenvolvimento Humano (Nutrição e Aleitamento Materno); Direito e
saúde do Idoso; Saneamento básico; Lixo (coleta, tratamento, reciclagem e classificação); e Meio ambiente (água, solo e poluição). Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática:
Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows
XP/7). Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Agente de Endemias
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Definição e conceitos básicos de epidemiologia. História natural das doenças e níveis de prevenção. O sistema de saúde no Brasil. Medidas de natalidade e mortalidade. Indicadores de saúde. Epidemiologia descritiva. Desenhos de pesquisa em epidemiologia. Medidas de frequência e associação das doenças. Propriedades dos testes diagnósticos. Epidemiologia das
doenças transmissíveis e das doenças crônicas não-transmissíveis. Vigilância epidemiológica. Sistemas
de informação em saúde. Análise dos dados epidemiológicos. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo.
Agente de Manutenção
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Noções de limpeza, higiene e conservação; Conhecimentos
de borracharia: manutenção, montagem e manuseio de pneus; Lubrificação de veículos, máquinas e
equipamentos: tipos de óleos lubrificantes, substituição e limpeza de filtros de óleos lubrificantes, de
combustíveis e de ar; Conserto de equipamentos, veículos e superfícies: conhecimentos básicos de processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma e outros; Conhecimentos básicos de chapeação e lanternagem; Segurança pessoal e coletiva: equipamentos de proteção Individual, rotinas de trabalho seguras. Higiene e segurança do trabalho
aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo.
Agente de Obras - Carpinteiro
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Leitura e interpretação de desenhos. Ferramentas e equipamentos utilizados em carpintaria. Nomenclatura de equipamentos e peças que constituem o moinho.
Conhecimento básico sobre projeto e condições para execução da obra. Conhecimento em tipos de madeiras. Encaixes. Normas de segurança do trabalho. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo.
Agente de Obras - Carpinteiro¹
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Leitura e interpretação de desenhos. Ferramentas e
equipamentos utilizados em carpintaria. Conhecimento básico sobre projeto e condições para execução
da obra. Conhecimento em tipos de madeiras. Encaixes. Normas de segurança do trabalho. Higiene e
segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às
demais atribuições do cargo.¹
¹Alterado/Incluído/Excluído pela Retificação nº 01 ao Edital
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Agente de Obras - Encanador
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Conhecimentos básicos de instalações hidráulicas: instalação ou substituição de torneiras, chuveiros, conexões ou válvulas hidráulicas. Conservação em instalações hidráulicas, rede de esgotos, rede de tubulação, instrumentos de controle de pressão, válvulas, entre outros. Organização e limpeza do local de trabalho. Higiene e segurança do trabalho aplicados às
atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo.
Agente de Obras - Marceneiro
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Segurança no trabalho. Ferramentas, materiais e técnicas
para efetuar trabalhos de marcenaria. Confecção e reforma de móveis, portas, armários, janelas e outros. Interpretação de um projeto. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao
cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo.
Agente de Obras - Pintor
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Conhecimentos de cálculo de área. Preparação de superfícies: como limpeza, escovamento, lixamento e nivelamento de alvenarias, concreto, madeira, metais e
outras superfícies. Conhecimento do emprego correta de equipamentos, tais como: pincéis, brochas,
rolos, escovas e pistolas de pintura. Emprego de selador, massas de PVA e acrílicas. Preparação de
tintas e vernizes. Manutenção e reparos em superfícies pintadas, tingimentos de madeiras e assoalhos.
Técnicas de acabamento (verniz, pátina, boneca, envelhecimento) em móveis. Aplicação de massa textura, massa batida e massa niveladora. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo.
Agente de Obras - Pintor¹
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Conhecimentos de cálculo de área. Preparação de
superfícies: como limpeza, escovamento, lixamento e nivelamento de alvenarias, concreto, madeira,
metais e outras superfícies. Conhecimento do emprego correto de equipamentos, tais como: pincéis,
brochas, rolos, escovas e pistolas de pintura. Emprego de selador, massas de PVA e acrílicas.
Preparação de tintas e vernizes. Manutenção e reparos em superfícies pintadas. Aplicação de massa
textura, massa batida e massa niveladora. Pintura mecânica. Serviços de pintura relativos à sinalização
de trânsito, em placas e outros, como faixas de solo e fixação de elementos de fiscalização ou redutores
de velocidade, tais como tachões ou tachinhas, refletivos ou cegos. Higiene e segurança do trabalho
aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do
cargo.¹
Agente Operacional
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Conhecimentos básicos sobre: limpeza e conservação das
construções, de vias públicas, serviços de pintura, corte de árvore, capinação, roçação, coleta de resíduos, desobstrução de bueiros e valas. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo.
Eletricista
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Conhecimentos teóricos e práticos na montagem e reparação de instalações de baixa, média e alta tensão em instalações prediais e industriais, iluminação pública ou outros locais guiando-se por esquemas elétricos, normas e outras especificações. NBR5410. Luminotécnica. Uso de ferramentas manuais comuns e especiais, aparelhos de medição elétricos e eletrônicos. Conhecimento de materiais condutores, isolantes e resistores, unidades de medidas e grandezas
elétricas. Eletrônica básica, digital e de potência. Conhecimentos, fixação e instalação de: quadros de
distribuição monofásico, bifásico e trifásico, instalação e manutenção de quadros de comando, compensadoras, estrela/triangulo, soft-starter e inversores de frequência, tomadas e interruptores, chaves de
comando, circuitos de sinalização, tipos de redes de distribuição, materiais e ferramentas. Operações de
serra, roscar e curvas eletrodutos, conectar e emendar fios. Instalação luminárias. Proteção de conduto¹Alterado/Incluído/Excluído pela Retificação nº 01 ao Edital
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res. Simbologia de acordo com as normas da ABNT, Confecção, leitura e interpretação de projetos elétricos em geral. Desenho elétrico. Instalação de SPDA. Instalação e manutenção de motores. Instalação
e manutenção de redes telefônicas. Equipamentos de proteção individual. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do
cargo.
Mecânico - Máquinas e Implementos Agrícolas
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Sistemas mecânicos e elétricos de veículos, máquinas pesadas, bombas e aparelhos eletromecânicos. Substituição de peças, pneus e componentes avariados de
carros, caminhões e máquinas pesadas. Chapeação de carrocerias de máquinas e veículos. Calibragem
de pneus. Nível e viscosidade do óleo de Carter, caixa de mudanças e diferencial. Limpeza e conservação dos veículos. Lubrificação de peças do motor, ferragens de carrocerias, articulações dos sistemas
de direção, do freio e outros elementos. Manutenção e conservação de equipamentos e ferramentas de
trabalho. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos
relacionados às demais atribuições do cargo.
Mecânico - Máquinas e Implementos Agrícolas¹
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Sistemas mecânicos e noções de elétrica de veículos
máquinas pesadas, bombas e aparelhos eletromecânicos. Substituição de peças, pneus e componentes
avariados de carros, caminhões e máquinas pesadas. Chapeação de carrocerias de máquinas e
veículos. Calibragem de pneus. Nível e viscosidade do óleo de Carter, caixa de mudanças e diferencial.
Limpeza e conservação de máquinas e veículos. Lubrificação de peças do motor, ferragens de
carrocerias, articulações dos sistemas de direção, do freio e outros elementos. Manutenção e
conservação de equipamentos e ferramentas de trabalho. Conhecimentos de manutenção e
funcionamento de implementos agrícolas. Conhecimentos de mecânica de tratores e motores a diesel.
Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos
relacionados às demais atribuições do cargo.¹
Mecânico - Veículos Leves e Pesados
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Motores a combustão. Sistemas de freio de serviço e estacionamento. Cubos de roda. Suspensão. Direção. Transmissão. Caixas de marchas e diferencial. Sistema
de distribuição. Sistema de lubrificação. Sistema de arrefecimento. Sistema de ignição. Sistema de alimentação e regulagem de motores. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes
ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo.
Operador de Máquinas Pesadas - Motoniveladora
Operador de Máquinas Pesadas - Retroescavadeira
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Máquinas Rodoviárias; Condução e manobra; Características e finalidades; Medidas de segurança na operação e estacionamento; Manutenção e conservação;
Procedimentos, cuidados e utilização de ferramentas apropriadas para assegurar o bom funcionamento
do equipamento; Características, mecanismos e operação. Regras gerais de circulação. Legislação de
Trânsito: Deveres e Proibições. Infrações e penalidades. Direção Defensiva. Prevenção de Acidentes.
Condição Adversa. Noções sobre Primeiros Socorros. Sinalização. Mecânica em Geral. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais
atribuições do cargo.

Cargos de Nível de Ensino Médio
Provas objetivas de 30 Questões
Todos os Cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15 (quinze)
questões, a partir do seguinte programa:
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Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões:
LINGUA PORTUGUESA – 6 Questões:
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; Acentuação
gráfica; Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação; Emprego de tempos e modos verbais;
Vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; Emprego da crase; Pontuação; Classes gramaticais
variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo; Termos integrantes da oração: objeto
direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal.
MATEMÁTICA – 6 Questões:
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal:
operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples; Juros simples e
compostos; Equação de 1º e de 2º grau; Resolução de sistemas de equações de 1º e 2º grau; Equação
exponencial; Função do 1º grau, 2º grau e exponencial. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Trigonometria.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões:
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas
vinculações históricas.
Todos os Cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 15
(quinze) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer:
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões
Agente de Logística
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho; Noções de processos licitatórios; Conhecimentos básicos de
administração logística: controle de estoque, armazenagem e distribuição de materiais, organização e
gestão de documentos, padronização, normalização, classificação e inspeção de materiais, logística de
suprimentos; Gestão de transportes e de armazenagem; Segurança pessoal e coletiva: equipamentos de
proteção Individual, rotinas de trabalho seguras. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de
Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão em Português), Windows Explorer,
Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português). Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na
internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de
idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Agente Tributário
Legislação atualizada: Constituição da República Federativa do Brasil. Com as Emendas Constitucionais. (Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 11. Da nacionalidade - Art. 12 e 13. Da Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 59 a 83. Da Tributação e Orçamento,
Da Ordem Econômica e Financeira - Art. 145 a 183, Lei nº 5. 172, de 25 de Outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional, Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e alterações. Lei de Improbidade Administrativa.
Decreto nº 3.225 do Município de Jaraguá do Sul – Normalização e Regulamentação do Sistema Tributário de Jaraguá do Sul, Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico
dos Servidores. Ética e Cidadania. Relações humanas no trabalho; Rotinas administrativas; Contabilidade básica. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos
relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão em Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Fer-

¹Alterado/Incluído/Excluído pela Retificação nº 01 ao Edital

Anexo 03 ao Edital de Concurso Público 001/2013 – Página 5

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
ramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão
em Português).
Agente Tributário¹
Legislação atualizada: Constituição da República Federativa do Brasil. Com as Emendas Constitucionais. (Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 11. Da nacionalidade - Art. 12 e 13. Da Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 59 a 83. Da Tributação e Orçamento,
Da Ordem Econômica e Financeira - Art. 145 a 183, Lei nº 5. 172, de 25 de Outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional, Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e alterações. Lei de Improbidade Administrativa.
Lei Complementar nº 001/1993 – Código Tributário Municipal (e alterações). Lei Complementar nº
003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e Cidadania. Relações
humanas no trabalho; Rotinas administrativas; Contabilidade básica. Higiene e segurança do trabalho
aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian
Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007):
editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à
Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google
Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o PortuguêsBrasil).¹
Assistente de TI
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Fundamentos de computação. Organização e arquitetura de
computadores. Componentes de um computador (hardware e software). Conceitos da arquitetura cliente-servidor. Sistemas operacionais: funcionamento e configuração do Windows, noções de Unix e Linux.
Redes de computadores: princípios e fundamentos de comunicação de dados; principais meios de
transmissão de dados; noções sobre operação e manutenção de redes. Estações e servidores. Hardware: histórico, arquitetura e funcionamento dos microcomputadores do padrão IBM-PC; arquitetura geral
de um microprocessador (diagrama de blocos), registradores, conceito de microprograma, linguagem de
máquina e assembly; mapeamento de memória e I/O, placas-mãe e chipsets, tipos de memória, memória RAM (estática e dinâmica), barramentos ISA, EISA, MCA, PCI, PCMCIA, AGP, USB e FireWire, floppies e discos rígidos (SCSI e IDE), interfaces e monitores de vídeo, incluindo placas 3D; dispositivos de
entrada e saída; instalação, configuração e utilização de periféricos (scanner, kit multimídia, DVD) e de
modems; instalação, montagem, configuração e manutenção de microcomputadores e impressoras (matriciais, jato de tinta e laser). Segurança: senhas, criptografia, backup e arquivamento, vírus e os programas de proteção e remoção. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao
cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo.
Assistente de TI¹
Lei Complementar no 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Fundamentos de computação. Organização e arquitetura de
computadores. Componentes de um computador (hardware e software). Conceitos da arquitetura cliente-servidor. Sistemas operacionais: funcionamento e configuração do Windows, Linux, Android e IOS.
Redes de computadores: princípios e fundamentos de comunicação de dados; principais meios de
transmissão de dados; noções sobre operação e manutenção de redes, acesso remoto e Internet. Estações e servidores. Hardware: histórico, arquitetura e funcionamento dos microcomputadores do padrão
IBM-PC e MAC; mapeamento de memória e I/O, placas-mãe e chipsets, tipos de memória, memória
RAM (estática e dinâmica), barramentos ISA, VESA, EISA, MCA, PCI, PCMCIA, AGP, USB e FireWire,
Thunderbolt e discos rígidos (SAS, SCSI, SATA e IDE), interfaces e monitores de vídeo; dispositivos de
entrada e saída; instalação, configuração e utilização de periféricos; instalação, montagem, configuração
e manutenção de microcomputadores e impressoras. Segurança: senhas, criptografia, backup e arquivamento, vírus e os programas de proteção e remoção. Conhecimentos em eletrônica. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais
atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços
relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet
Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é
o Português-Brasil).¹
¹Alterado/Incluído/Excluído pela Retificação nº 01 ao Edital
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Auxiliar de Arquivo
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho; Conceito e finalidade do arquivo. Classificação e tipos de
arquivos, Métodos de arquivamento, Classificação dos documentos. Arquivo eletrônico. Prazo para eliminação de documentação. Conhecimentos básicos de: Microfilmagem. Recebimento e expedição de
documentos. Higienização e restauração de documentos; Digitalização, preservação e difusão de acervos. Controle de recebimento, distribuição, reprodução e organização de correspondências. Técnicas de
arquivamento de documentos em geral e multimídia. Organização e limpeza do arquivo. Segurança pessoal e coletiva: equipamentos de proteção Individual, rotinas de trabalho seguras. Higiene e segurança
do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão
em Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft
Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português). Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e
Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto,
planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio
eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla
Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Auxiliar de Biblioteca
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Bibliotecas: tipos e conceitos, estrutura física; Acervo: catalogação, classificação, indexação, preparação física do livro; Armazenagem da documentação, preservação e conservação de acervo; Normalização de documentos conforme ABNT; Catálogos: tipos e referências; Serviços aos usuários; Serviços de referência; Clipping; Pesquisas e levantamentos bibliográficos; Empréstimo (Circulação); Comunicação visual: sinalização; Ética profissional. Relações públicas e
interpessoais; Lei Federal nº 1.244/2010. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão em Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2007 ou superior
(Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português). Conhecimentos de Informática: Hardware, Software
e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas
Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações
de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para
todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Auxiliar de Sala
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Princípios constitucionais da educação. Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional e legislação complementar. Financiamento da educação. Fundamentos
históricos, filosóficos e políticos da educação. Psicologia e educação. História da educação brasileira.
Proposta pedagógica e autonomia da escola. Avaliação do processo educativo. Prática pedagógica: métodos e princípios. Educação especial. Parâmetros curriculares nacionais. Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil. Desenvolvimento infantil com base nas concepções de Vygotski e Piaget.
Organização do tempo e espaço nas instituições de educação infantil. Conhecimentos básicos de higiene, saúde e nutrição infantil. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática:
Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows
XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Cadastrador
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho; Cálculo de áreas territoriais e prediais; Equipamentos de
¹Alterado/Incluído/Excluído pela Retificação nº 01 ao Edital
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medição; Leitura e Interpretação de projetos arquitetônicos. Conhecimentos básicos de técnicas de desenho arquitetônico com base nas normas técnicas, convenções de desenho e legislação. Segurança
pessoal e coletiva: equipamentos de proteção Individual, rotinas de trabalho seguras. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais
atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior
(Versão em Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote
Microsoft Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português). Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5,
KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores
de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e
a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e
Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Cuidador Social
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Lei
Federal nº 8.069 – Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 10.741 – Estatuto do Idoso. Noções Gerais de saúde e primeiros socorros. Conceitos, objetivos e técnicas das Dinâmicas de Grupo.
Mediação de Conflitos. Segurança pessoal e coletiva: equipamentos de proteção Individual, rotinas de
trabalho seguras. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão em Português), Windows Explorer, Internet
(browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2007 ou superior (Word,
Excel e PowerPoint) (Versão em Português). Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office
(LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos
os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Desenhista Projetista
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Os instrumentos e materiais de desenhos. Padronização do
Desenho e Normas Técnicas Vigentes - Tipos, Formatos, Dimensões e Dobradura de Papel; Conceitos
Fundamentais do Desenho Técnico: simbologias, convenções e elementos gráficos do desenho técnico;
Escalas e proporção; Sistemas de representação: projeções ortogonais e perspectivas. O Desenho Arquitetônico: As etapas do projeto de arquitetura: características; As escalas de representação do projeto
e seus objetivos; Funções e características das representações do projeto: plantas, cortes, elevações e
detalhes construtivos; Representação dos temas específicos da arquitetura: telhados, escadas, rampas
e instalações prediais (Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias, Telefonia, Gás); Desenho de Projeto de Reforma – convenções. Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências à edificação: espaço, mobiliário e equipamentos urbanos. Orçamento de obras: qualificação de serviços, composição de
preços, cronograma físico-financeiro, medições de serviços executados. Noções fundamentais do desenho topográfico; O Desenho Digital através do Programa AutoCAD: Os elementos da interface do programa AutoCAD; As ferramentas de construção, edição, dimensionamento e organização do desenho.
Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP
ou superior (Versão em Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas
do Pacote Microsoft Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português). Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian
Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007):
editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à
Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google
Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o PortuguêsBrasil).¹
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Inspetor Agropecuário
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Competências. Atribuições. Hierarquia. Vigilância sanitária.
Lei Complementar Municipal 07/1993. Lei Estadual 6320 de 20/12/1983. Saneamento de alimentos. Noções gerais sobre saneamento básico e do meio. Saúde Pública - Conceito e Objetivos. Atividades inerentes à defesa da saúde e higiene da população. Boas Práticas de Fabricação. Inspeção Sanitária em
estabelecimentos referentes à saúde e higiene. Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA – Decreto nº 30691/52). Higiene e segurança do trabalho aplicados
às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE
4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de
texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a
correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e
Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Ouvidor
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Lei
Federal nº 8.078/1990 - Código de Defesa do consumidor, Lei Federal nº 12.507 - Lei de Acesso à Informação, Ouvidoria Contemporânea, Atributos essenciais da Ouvidoria, Melhores práticas em Ouvidoria, Relatórios e Indicadores de Desempenho na Ouvidoria, Competências do Ouvidor, Mediação de
Conflitos. Conhecimentos básicos para a correta utilização de Sistemas e Aparelhos de telefonia. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às
demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão em Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português).
Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux
5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google
Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o PortuguêsBrasil).¹
Técnico de Contabilidade
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Contabilidade Geral: Entidade contábil; Patrimônio; Escrituração contábil; Estrutura patrimonial e de resultados; Plano de contas; Operações contábeis; Variações
patrimoniais; Apuração do resultado; Demonstrações Financeiras; Princípios Fundamentais de Contabilidade. Contabilidade de Custo: Terminologia e classificação dos custos; Sistemas de acumulação e custeamento; Material direto; Mão-de-obra direta; Gastos gerais de fabricação; Critérios de rateio; Controle
e avaliação de estoque de produtos prontos; Custo dos produtos vendidos. Contabilidade Pública: Administração pública; Orçamento público; Princípios Orçamentários Receita pública; Despesa pública; Licitações; Desempenho da Despesa; Adiantamentos; Regimes Contábeis; Prática de escrituração; Patrimônio público; Créditos adicionais; Dívida pública; Elaboração dos balanços públicos e demonstração
das variações patrimoniais; Responsabilidade Fiscal dos Municípios. Legislação e Ética Profissional: Legislação profissional; Normas Brasileiras de Contabilidade; Ética do Contabilista. Higiene e segurança do
trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições
do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office
2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer,
Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Técnico de Enfermagem do Trabalho
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Ética e legislação em enfermagem; Regulamentação do
¹Alterado/Incluído/Excluído pela Retificação nº 01 ao Edital

Anexo 03 ao Edital de Concurso Público 001/2013 – Página 9

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
exercício profissional; Código de ética dos profissionais de enfermagem; Técnicas básicas de enfermagem; Noções de rotinas administrativas ambulatoriais; Biossegurança; Administração de medicamentos
(noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de administração); Enfermagem médico-cirúrgica: Limpeza, desinfecção e esterilização de material; Assistência de urgência e
emergência ambulatorial; Enfermagem materno-infantil, enfermagem em Saúde Pública, vigilância epidemiológica; e Sanitária; enfermagem do adolescente, do adulto, e do idoso; Noções de administração
aplicada ao Técnico de enfermagem; Imunizações; Conhecimentos básicos inerentes as atividades do
cargo; Noções de saúde pública, portaria 648/06 - Política de Atenção Básica; Estatuto da Criança e do
Adolescente. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e
Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas
Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações
de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para
todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Técnico de Segurança do Trabalho
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Métodos e processos do trabalho. Análise de medidas de
eliminação e neutralização de riscos. Disposições gerais sobre a saúde e segurança do trabalho. Serviço
especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Comissão interna de prevenção
de acidentes. Equipamentos de prevenção de acidentes. Programa de controle médico de saúde ocupacional. Máquinas e equipamentos. Ergonomia. Proteção contra incêndio. Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Análise de acidentes e encaminhamento de CAT´s. Elaboração de relatórios envolvendo a segurança no trabalho. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais
atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços
relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet
Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é
o Português-Brasil).¹
Técnico em Agrimensura
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Topografia: Instrumentos topográficos: teodolitos, níveis, trena, balizas, miras, estação total, prisma. Métodos topográficos: Planimetria: unidades de medidas, medição a trena, medição a teodolito, desenhos de plantas, triangulação a trena, cálculo de área por coordenadas. Altimetrias: cálculo de cotas com nivelamento trigonométrico, cálculo de altitudes com nivelamento, levantamento taqueométrico, levantamento planimétrico. Curva circular, cálculo e locação. Higiene e
segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior
(Versão em Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote
Microsoft Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português). Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5,
KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores
de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e
a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e
Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Técnico em Edificações
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Tecnologia da Construção; Desenho Arquitetônico; Segurança e higiene do trabalho; Topografia; Materiais de construção; Geotecnia; Noções de Projeto de instalações hidro sanitárias e elétricas; Noções de Sistemas estruturais; Orçamentos; Legislação e Regulamentação do uso e ocupação do solo urbano. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Infor¹Alterado/Incluído/Excluído pela Retificação nº 01 ao Edital
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mática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft
Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas
eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox.
(A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Técnico em Eletrônica
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Instalações elétricas de baixa tensão. Proteção de redes elétricas. Instalações e testes de redes de dados. Instalações e testes de rede de telefonia. Avaliação de
equipamentos eletrodomésticos. Eletrônica analógica básica. Instrumentação eletrônica básica. Fundamentos de eletrônica digital. Manutenção e configuração básica de microcomputadores. Suporte básico
à vida. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo.
Técnico em Eletrônica¹
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Instalações elétricas de baixa tensão. Proteção de redes elétricas. Instalações e testes de redes de dados. Instalações e testes de rede de telefonia. Manutenção de
equipamentos eletrônicos. Eletrônica analógica básica. Instrumentação eletrônica básica. Fundamentos
de eletrônica digital. Manutenção e configuração básica de microcomputadores. Manutenção e gerenciamento de semáforos e sistema eletrônico de cancelas e controladores de velocidade. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais
atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços
relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet
Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é
o Português-Brasil).¹
Técnico em Saúde Bucal
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. SUS: princípios, diretrizes, legislação, nomes operacionais e
portarias (Leis 8080/90 e 8142/90); Programas do Ministério da Saúde; Estratégia da Saúde da Família,
visão de equipe multidisciplinar, organização do programa e sua inserção no SUS (Portaria 648/06); Conhecimentos inerentes às atribuições do cargo; SIAB como instrumento de trabalho da equipe de saúde
da família; Noções de biossegurança (equipamento de proteção individual, imunização, etc.); Ética e Legislação no Trabalho; Limpeza, desinfecção e esterilização de material; Manuseio da comunicação na
assistência em odontologia; Noções básicas anatomia dental; Noções de higiene bucal, métodos de higienização e dieta; Noções básicas de microbiologia, inflamação e infecção; Identificação dos elementos
de suporte dentário; Funções da mastigação na digestão; Noções sobre cárie dentária: etiologia, prevenção e controle; Materiais dentários suas especificações e manipulação; Radiologia. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais
atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços
relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet
Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é
o Português-Brasil).¹
Telefonista
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Pesquisa em listas telefônicas ou telelistas. Ligações urbanas, interurbanas, nacionais: discagem via telefonista, classes de chamadas, tarifas, discagem direta à
distância (DDD - DDI), tarifas. Utilização dos serviços de atendimento ao público. Códigos especiais de
serviço telefônico; PABX - PBX - KS; Telefones de uso público; Serviços interativos; Atendimento simultâneo; Consulta e conferência; Transferência automática da chamada; Conhecimento de teclado. Termos técnicos em telecomunicações; fraseologia comum. Relacionamento interpessoal: a importância do
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autoconhecimento, as diferenças individuais, temperamento, caráter, personalidade, superação de conflitos no relacionamento, capacidade de empatia. Elementos da comunicação, mensagens, códigos e
interpretação, obstáculos à comunicação, a voz e suas funções. Meios modernos de comunicação. Ética
no exercício profissional: a imagem da empresa, imagem profissional, sigilo, postura. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão
em Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft
Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português). Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e
Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto,
planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio
eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla
Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Cargos de Nível de Ensino Superior
Provas objetivas de 40 questões para o cargo de Procurador Municipal e de 30 questões para os
demais cargos

Todos os Cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Gerais com 15
(quinze) questões, a partir do seguinte programa:
Prova de Conhecimentos Gerais – 15 Questões:
LÍNGUA PORTUGUESA – 6 Questões:
Compreensão e interpretação de texto(s); Coesão e coerência textuais; Ortografia oficial; Acentuação
gráfica; Flexão nominal e verbal; Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação; Emprego de
tempos e modos verbais; Vozes do verbo; Concordância nominal e verbal; Emprego da crase; Pontuação; Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo; Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal; Redação Oficial:
formas de tratamento, tipos de discursos, introdução a assuntos preestabelecidos, correspondência of icial.
MATEMÁTICA – 6 Questões:
Números inteiros: operações e propriedades; Números racionais: representação fracionária e decimal:
operações e propriedades; Razão e proporção; Porcentagem; Regra de três simples e composta; Juros
simples e compostos Equação de 1º e de 2º grau; Equação exponencial; Logaritmos; Funções: 1º grau,
2º grau, exponencial, logarítmica e trigonométrica; Matrizes, determinantes e resolução de sistemas lineares; Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Raciocínio Lógico; Resolução de Situações-Problema; Geometria; Trigonometria.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS – 3 Questões:
Tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, e suas
vinculações históricas.
O Cargo de Procurador Municipal terá a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 25
(vinte e cinco) questões, a partir do seguinte programa:
Procurador Municipal
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Direito Administrativo: Princípios constitucionais do Direito
Administrativo. Controle interno e externo da Administração Pública. Administração pública: conceito,
natureza, fins e princípios. Estrutura da Administração Pública. Poderes e deveres do administrador
público. Responsabilidade do chefe do poder executivo: Prefeito Municipal. Administração Indireta:
conceito. Autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista. Controle
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da Administração Indireta. Poderes administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar,
regulamentar e de polícia. Atos administrativos: conceito, elementos, atributos e espécies. Anulação,
revisão e revogação. Discricionariedade e vinculação. Abuso e desvio de poder. Controle administrativo:
conceito, espécies, disposições peculiares. Contratos Administrativos: conceito. Peculiaridades e
interpretações do contrato administrativo. Formalização. Cláusulas necessárias. Inexecução.
Consequências da Inexecução Inadimplemento. Rescisão. Licitação: natureza jurídica, finalidades,
espécies. Dispensa e inexigibilidade. Serviço público: conceito, classificação. Concessão e permissão.
Agentes públicos. Servidores públicos: conceito, categorias, direitos e deveres. Cargo, emprego e
função: normas constitucionais, provimento e vacância. Responsabilidade dos agentes públicos: civil,
administrativa e criminal. Processo Administrativo Disciplinar. Regime previdenciário do servidor público
Concurso público. Bens públicos: regime jurídico e classificação. Formas de utilização: concessão,
permissão e autorização de uso. Desafetação e alienação. Desapropriação: conceito e aspectos
fundamentais. Limitações administrativas. Função social da propriedade. Responsabilidade civil do
Estado: conceito, características, classificação e temas relevantes. Processo administrativo: princípios,
conceitos fundamentais e temas relevantes. Processos administrativos em espécie. Improbidade
administrativa; Enriquecimento ilícito e abuso de poder; Sanção Penal e Civil: Lei nº 8.666/93; Lei nº
10.192/01; Lei nº 10.570/02; Lei nº 11.107/05. Direito Ambiental: Fundamentos históricos e
constitucionais. Princípios. Responsabilidade civil ambiental. Política Nacional do Meio Ambiente.
Licenciamento ambiental. Sanções penais e administrativas. Direito Constitucional: Constituição: fontes,
princípios, conceitos, objeto, classificação e estrutura; Normas constitucionais: integração, eficácia,
aplicação e integração. Leis complementares e ordinárias. Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988: princípios e objetivos fundamentais. Direitos fundamentais: direitos e deveres individuais
e coletivos. Remédios constitucionais. Estrutura e organização do Estado Brasileiro: organização dos
poderes executivo, legislativo e judiciário. Repartição de competência na estrutura federal.
Descentralização e cooperação administrativa na federação brasileira. Posição do Município na
federação brasileira. Criação e organização dos municípios. Autonomia municipal. Bens públicos.
Administração pública: direta e indireta. Servidores públicos: disposições gerais e regime jurídico. Poder
executivo: composição e atribuições. Poder legislativo: composição e atribuições. Poder judiciário:
composição e atribuições. Controle de Constitucionalidade: conceito, espécies e suas subdivisões,
ações no controle concentrado. Emendas Constitucionais. Advocacia Pública. Tributação e orçamento:
sistema tributário nacional: princípios constitucionais tributários. Discriminação constitucional de rendas.
Repartição das receitas tributárias. Limitações ao poder de tributar. Repartição de Competências.
Orçamento. Ordem econômica e financeira: política urbana. Ordem social: seguridade social, saúde,
assistência social, educação, cultura e meio ambiente. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Jaraguá do Sul. Direitos difusos e coletivos: Interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.
Principais categorias. Proteção ao patrimônio público e social. Políticas públicas. Inquérito civil. Ação
civil pública. Fundo para reparação dos bens lesados. Termo de ajustamento de conduta. Ação popular.
Posição processual das pessoas de direito público. Improbidade administrativa. Ação de
responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Patrimônio histórico artístico, turístico e
urbanístico. Direito Processual Civil: Princípios constitucionais e gerais do processo civil. Processo civil
no controle de constitucionalidade. Jurisdição e competência. Atos processuais. Pessoas jurídicas de
direito público no processo civil. Processo: procedimentos e suas espécies. Inicial. Resposta do réu.
Provas. Sentença. Recursos. Ação rescisória. Precatórios. Ações petitórias e possessórias. Nunciação
de obra nova e demolição. Embargos de terceiros. Ação de usucapião. Retificação de área, divisão,
retificação e registro imobiliário. Ação de desapropriação. Mandado de segurança: individual e coletivo.
Mandado de injunção. Habeas data. Ação popular. Ação civil pública. Ação monitória. Ação declaratória.
Execução fiscal. Direito Tributário: fontes, princípios e conceitos fundamentais. Sistema tributário
nacional: tributo, espécies de tributo. Vigência e aplicação da Legislação Tributária. Tributos Municipais.
Execução Fiscal. O município e o poder de tributa. Fundamentos da imposição tributária, suas limitações
no ordenamento jurídico. Imunidade, isenção e não incidência. Limitações da competência tributária.
Ilícito penal tributária: crimes contra a ordem tributária. Ilícito tributário, ilícito administrativo tributário.
Direito Urbanístico: uso e ocupação do solo urbano. Zoneamento. Poder de polícia municipal
Parcelamento do solo. Limitações ao direito de propriedade. Controle das construções e do uso.
Instrumentos de política urbana. Usucapião: conceito e espécies. Plano diretor. Direito de construir. Meio
ambiente urbano. Controle de poluição: sonora e visual. Tombamento. Agências reguladoras. Lei
Orgânica do Município de Jaraguá do Sul. Direito Sanitário: fontes, princípios e conceitos fundamentais.
Fundo Nacional de Saúde. Lei n° 8080, de 19 de setembro de 1990. Lei n° 9.677, de 2 de julho de 1998.
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Agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias: regime jurídico e regulamentação
das atividades. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais
(Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft
Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços
relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet
Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é
o Português-Brasil).¹
Os demais cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 15
(quinze) questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer:
Prova de Conhecimentos Específicos – 15 Questões
Administrador
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Introdução: Objetivos Políticos. Auditoria e Responsabilidade. O Paradigma da Administração em Mudança: Funções Administrativas. Habilidades Administrativas.
Administrando Empresas Públicas. Sistema de Controle: Sistema de Controle Gerencial e Sistema de
Informação. Administração Geral: Funções administrativas. Organização: missão, propósitos, objetivos,
estratégias. Mudança organizacional. Clima organizacional. Organização, Sistemas e Métodos: Estrutura
organizacional: tamanho, tecnologia, ambiente, estratégia, complexidade, formalização, centralização,
descentralização, departamentalização, organograma. Administração de Recursos Humanos: Liderança.
Metas. Média Gerência. Comunicação. Recrutamento e seleção de pessoal. Planos de benefícios. Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal. Controle e auditoria de Recursos Humanos. Administração de
Material: Administração de Materiais, Logística e Cadeia de Suprimentos. Funções e objetivos de Administração de Material. Indicadores de gestão. Análise de Valor. Gestão de estoque: modelos de gestão,
variáveis, técnicas. Compras. Seleção de fornecedores. Licitações e respectiva legislação. Recepção de
materiais. Estocagem de materiais. Expedição. Distribuição. Inventários. Administração Financeira e Orçamentária: Finanças públicas. Papel do Estado na Economia. O Estado Brasileiro e o Desenvolvimento
Econômico. Teoria do Gasto Público. Receita Pública e Tributação. Sistema tributário nacional e federalismo fiscal. Proposta orçamentária: elaboração, discussão, votação e aprovação. Regimes orçamentários: competência de exercício e de caixa. Orçamento anual, plano plurianual e diretrizes orçamentárias.
Receita orçamentária: classificação econômica, estágios (lançamento, arrecadação e recolhimento),
competência tributária e repartição das receitas tributárias. Despesa orçamentária: classificação institucional, econômica e funcional programática, estágios (empenho, liquidação e pagamento). Adiantamento
ou suprimento de fundos. Créditos adicionais: espécies e recursos para sua cobertura. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais
atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior
(Versão em Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote
Microsoft Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português). Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5,
KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores
de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e
a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e
Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Analista de Custos
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho; Administração Pública, Gestão de Contratos, Convênios e
Ajustes, Novo modelo de gestão pública baseado na rede de governança. Fundamentos da gestão de
custos: contabilidade de custos; conceitos básicos, Terminologia de Custos; Sistemas e Métodos de
Custeio, conceito de relevância. Modelo variável: equação base da lucratividade; custo, volume, lucro noção intuitiva; margem de contribuição; método de custeio variável. Overhead: identificação; modelo
direto; sistema de custeio tradicional simples; sistema de custeio tradicional; Custeio baseado em atividades: problemas dos sistemas de custeio tradicionais; sistema de custeio por atividade. Higiene e segu¹Alterado/Incluído/Excluído pela Retificação nº 01 ao Edital
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rança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais
atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior
(Versão em Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote
Microsoft Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português). Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5,
KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores
de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e
a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e
Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Arquiteto e Urbanista
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Legislação Federal: Lei nº 10.257 – Estatuto da Cidade. Legislação do Munício de Jaraguá do Sul: Zoneamento e utilização do solo no Município. Plano Diretor do
Município. Lei Orgânica do Município (artigos que tratam da legislação urbanística). Código de Obras e
Posturas do Município e legislação complementar. Elaboração e execução de projetos arquitetônicos e
urbanísticos. Processo de projeto: características básicas e tipos de projetos; Planos e projetos urbanísticos: planos urbanísticos; projetos de desenho urbano, loteamentos, remembramentos e desmembramentos de terrenos. Projetos de edificações e complementares: projetos de instalações hidro sanitárias,
elétricas e telefônicas, de gás, de proteção contra incêndio, de coleta de lixo, de conforto ambiental e de
luminotécnica. Projetos de paisagismo; projetos de reforma. Fases de projetos: estudo preliminar, anteprojeto; projeto de aprovação; projeto de execução, Documentação técnica e Responsabilidade Técnica.
Coordenação e compatibilização de projetos; Garantia e controle da quantidade do projeto e da obra.
Especificação e contratação de projetos, obras e serviços de construção e demolição. Contratação de
serviços: Contrato, responsabilidade e garantia, licenças, aprovações e franquias. Plano mestre e cronograma mestre, cronograma físicos e financeiros; fluxo de caixa; programação de pessoal, materiais
equipamentos; sistemática de apropriação de quantitativos físicos e de custos; controle físico e de custos; análise de resultados; garantia e controle da qualidade dos serviços. Quantificação e orçamentação
de insumos de projetos, obras e serviços. Finalização da construção: recebimento dos serviços; desmobilização de pessoal, remoção e destinação das instalações transitórias; medidas de garantia da integridade da obra; vistorias, perícias, avaliações, arbitramento, laudos e pareceres técnicos. Lei de Licitações. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides.
Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores:
Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Assistente Social
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Política
Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Norma Operacional Básica – NOB/SUAS. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS 2012) Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais – Resolução n° 109. Ética e Cidadania. Relações humanas no trabalho. Políticas Sociais Públicas no Brasil. A evolução histórica do Serviço Social no Brasil. As influências européia e norteamericana. O movimento de reconceitualização do Serviço Social no Brasil e na América Latina. Construção do conhecimento na trajetória histórica da profissão. As questões teórico-metodológicas do Serviço Social: métodos, instrumentais técnicos-operativos. A pesquisa social e sua relação com a prática do
Serviço Social. Serviço Social e Assistência Social: trajetória, história e debate contemporâneo. Planejamento e administração no Serviço Social: tendências, os aspectos da prática profissional e a prática
institucional. O processo de trabalho no Serviço Social. Interdisciplinaridade. Movimentos sociais. Terceiro Setor. Fundamentos Legais: Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Orgânica da Assistência Social. Código de Ética do Assistente Social. Seguridade Social. Sistema Único de Saúde. Estatuto do Idoso.
Lei Federal nº 8. 662/93 (Lei que regulamenta a profissão do Assistente Social). Higiene e segurança do
trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições
do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office
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2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer,
Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Auditor Interno
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Lei nº 6.404 e legislação complementar; Demonstrações Financeiras; Lei da Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de abril de 2000); Lei nº
8.666/93; Lei nº 8.429/92; Consolidação de demonstrações contábeis; Análise econômica e financeira;
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica; Contribuição Social sobre o Lucro líquido; IRRF; ISS; PIS; COFINS; Sistema de custos e informações gerenciais; Práticas e procedimentos de Auditoria; Planejamento
Orçamentário; Matemática Comercial e Financeira: Taxas de Mark-up, Juros Simples, Juros Compostos,
Taxas de Juros, Descontos, Séries Uniformes de Pagamentos (Sistema Price), Amortização, Fluxo de
caixa, TIR – Taxa Interna de Retorno e VPL – Valor Presente Líquido. Higiene e segurança do trabalho
aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian
Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007):
editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à
Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google
Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o PortuguêsBrasil).¹
Biólogo
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Ecologia: funcionamento dos ecosistemas, nicho ecológico,
dinâmica de populações; ecologia de comunidades; Poluição ambiental; Biogeografia; Agroecologia; Noções de química geral; biologia geral e hidrologia; Limnologia; Lei nº 6. 938 de 31/8/1981 (política Nacional de Meio Ambiente); Lei nº 9. 605 de 1998 (crimes ambientais); Decreto nº 3. 179/99 (regulamenta a
lei nº 9605 de 18/7/2000) (sistema Nacional de unidades de Conservação da Natureza); Resolução do
CONAMA nº 001/86 (EIA/RIMA); Resolução CONAMA 357/05 (Controle de Água Bruta; Portaria 518/04
(Controle da Qualidade da Água Tratada); Técnicas de Laboratório: higiene, organização e segurança
em laboratório; Conhecimentos de aparelhos, instrumentos e utensílios para análises; Conhecimentos
de aparelhos, instrumentos e utensílios para análises; Análises bacteriológicas e parasitológicas de
água, esgoto e lodo ativado; Processos de Tratamento de Água e de esgotos; Parâmetros físicoquímicos de água e de esgotos, tais como: cor, pH, turbidez e alcalinidade DBO, DQO, OD; Gestão e
manejo dos recursos ambientais; Conhecimento de epidemiologia de veiculação hídrica; Noções relativas às normas ISO 9001/2000 e 14001. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico;
Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A
referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Contador
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. A contabilidade como ciência social, o patrimônio objeto da
contabilidade, os princípios fundamentais de contabilidade, os objetivos da contabilidade, formalidades
da escrituração contábil, variações patrimoniais qualitativas e quantitativas, o exercício social e as demonstrações financeiras, a estrutura do balanço patrimonial, a estrutura da demonstração do resultado
do exercício, a estrutura da demonstração das origens e aplicações de recursos, estrutura da demonstração das mutações do patrimônio líquido, as notas explicativas, depreciações, amortizações e exaustão, Conceito e divisão da Contabilidade Pública. Orçamento público: conceito, princípios e técnica orçamentária. Estudo da receita pública e da despesa pública: Lei nº 4.320/64. O patrimônio público: estudo qualitativo e quantitativo. Teoria de Contabilidade Pública. Prática de elaboração de orçamento público; plano de contas; prática de escrituração em contabilidade pública. Balanço e prestações de contas.
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Ética profissional para o contador. Código de ética contábil. Higiene e segurança do trabalho aplicados
às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE
4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de
texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a
correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e
Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Educador Social de Nível Superior - Artes
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho; Arte-educação. Fundamentos da Didática. O papel da Didática na formação de educadores. O planejamento da ação didática. A relação Ensino-Aprendizagem/
Professor- Aluno. Recursos didáticos. Recursos didáticos e novas tecnologias. Planejamento da ação:
metas e objetivos, o significado dos conteúdos, a propriedade dos procedimentos didáticos, o sentido da
avaliação. A prática pedagógica como um processo de comunicação educativa. Programas e Projetos
sociais. Metodologia de Projeto. Conceitos, objetivos e técnicas das Dinâmicas de Grupo. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais
atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços
relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet
Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é
o Português-Brasil).¹
Engenheiro Civil
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Geologia Aplicada à Engenharia; Resistência dos Materiais;
Topografia; Urbanismo; Hidráulica; Materiais de Construção; Teoria das Estruturas; Estradas; Hidrologia
Aplicada; Mecânica dos Solos; Concreto Armado; Saneamento; Fundações; Planejamento; Orçamento e
Controle de Obras; Planejamento Urbano; Saneamento Urbano; Equipamentos Urbanos; Gerenciamento
na Construção Civil; Instalações Prediais; Tráfego e Transporte; Cadastro Fiscal Imobiliário. Higiene e
segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas
Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e
Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e
serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft
Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e
versões é o Português-Brasil).¹
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações; Higiene do Trabalho; Proteção do Meio Ambiente; Proteção contra Incêndios e Explosões; Gerência de Riscos; Psicologia na Engenharia de Segurança, Comunicação e Treinamento; Administração Aplicada à Engenharia de Segurança; O Ambiente e as Doenças do Trabalho; Ergonomia; Legislação e Normas Técnicas; Estatística. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft
Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas
eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox.
(A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Engenheiro Eletricista
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Circuitos Elétricos; Instalações Elétricas Prediais; Instalações Elétricas Industriais; Sistemas e Dispositivos Eletrônicos; Máquinas Elétricas; Sistemas Elétricos;
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Elaboração de Cálculos; Projetos e Desenhos Elétricos; Microprocessadores e microcontroladores; Eletrônica industrial, eletrônica analógica e digital; Dispositivos semicondutores; microeletrônica, instrumentação eletrônica e processamento de sinais; Computação – fundamentos de telemática; automação e
controle de processos; redes de comunicação; Normas de Segurança do Trabalho; Estatística. Higiene e
segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo.
Engenheiro Eletricista¹
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Circuitos Elétricos; Instalações Elétricas Prediais; Instalações Elétricas Industriais; Sistemas e Dispositivos Eletrônicos; Máquinas Elétricas; Sistemas Elétricos;
Elaboração de Cálculos; Projetos e Desenhos Elétricos; Microprocessadores e microcontroladores; Eletrônica industrial, eletrônica analógica e digital; Dispositivos semicondutores; microeletrônica, instrumentação eletrônica e processamento de sinais; Computação – fundamentos de telemática; automação e
controle de processos; redes de comunicação; Normas de Segurança do Trabalho; Estatística. Desenho
técnico. Distribuição de energia elétrica. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico;
Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A
referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Farmacêutico
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na
Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório,
Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites,
Insuficiência Hepática, Infecções mais comuns no paciente idoso. Biossegurança: Lei n° 8.974/1995.
Controle e gerenciamento da qualidade. Controle de Qualidade: conceito, aspectos gerais, fatores que
afetam a qualidade do produto ou do serviço. Integração da Farmácia Hospitalar com o Sistema Único
de Saúde. Política Nacional de Medicamentos e Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Planejamento e Organização de um Serviço de Farmácia Hospitalar. Gerenciamento em Farmácia Hospitalar.
Logística do abastecimento. Seleção, aquisição, análise, armazenamento e distribuição de medicamentos e correlatos. Gerenciamento de estoque. Dispensação e Distribuição de Medicamentos. Armazenamento e Conservação de Medicamentos. Farmacotécnica Hospitalar: Desenvolvimento e/ou manipulação de fórmulas magistrais e oficinais. Nutrição Parenteral e Quimioterapia. Infecção hospitalar: conceito, epidemiologia, controle e prevenção. Microrganismos frequentemente associados à infecção hospitalar (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus sp., Klebsiella pneumoniae, Enterobacter
spp., Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii): características gerais, mecanismos de resistência, perfil de suscetibilidade, disseminação. Antimicrobianos: princípios básicos para o uso racional de
antimicrobianos; farmacocinética e farmacodinâmica; modo de ação sobre bactérias Gram positivas e
Gram negativas. Farmacoepidemiologia: Farmacovigilância e Farmacoeconomia. Legislação Específica
para Farmácia Hospitalar. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica. Uso Racional de medicamentos.
Farmacologia, Farmacocinética Clínica e Farmacodinâmica. Gerenciamento de resíduos de saúde. Legislação farmacêutica/Legislação Sanitária: Portaria 344/98– SVS/MS (12/05/1998); Port. 272/98/MS;
Port. 3. 535/98/MS; RDC 220/2004/MS; RDC 33/2000/MS; RDC 306/2005/MS. Ética e Bioética. Higiene
e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às
demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas
Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e
Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e
serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft
Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e
versões é o Português-Brasil).¹
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Farmacêutico Bioquímico
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Legislação e Ética Farmacêutica; Organização do Serviço
Público de Saúde; Bioquímica Clínica - Padronização, Fotometria, Fundamentos Químicos, Metodologias, e interpretação clínico laboratorial das dosagens bioquímicas e das determinações enzimáticas; Hematologia Clínica - Hematipoiese, Fisiologia da linhagem vermelha e branca, imunologia, determinação
dos antígenos eritrocitários, hemostasia; Imunologia Clínica - Reação de: Imunoensaio, imunofluorescência, fixação do complemento, precipitação e aglutinação, imunologia aplicada ao diagnóstico de: Rubéola, Doenças Autoimunes, Alergias, Hepatite, Imunodeficiências; Parasitologia clínica: Patologia, morfologia, epidemiologia, sintomatologia, profilaxia, e diagnostico das principais doenças causadas ao homem por parasitas intra e extra intestinais; Microbiologia Clínica - Métodos de esterilização, meios de
cultura, sintomatologia, patogenia, profilaxia e diagnóstico laboratorial das principais doenças causadas
ao homem por bactérias inclusive vias urinárias, líquidos de punções, controle de qualidade em microbiologia. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos
relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office
(LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos
os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Fiscal de Posturas
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Noções de Direito Constitucional: Princípios fundamentais da
Constituição Federal de 1988. Direitos e garantias fundamentais. Organização do Estado e dos Poderes.
Noções de Direito Penal: Dos crimes contra a Administração Pública - arts. 312 a 327 do Código Penal.
Legislação Municipal: Lei orgânica municipal, Código Tributário Municipal e Legislação Municipal sobre
parcelamento de solo, posturas, e vigilância sanitária. Ética profissional. Noções de administração pública, e direitos e deveres do servidor público municipal. Código de Obras. Código de Posturas do Município. Código de Defesa do consumidor. Legislação Ambiental e demais atividades relacionadas ao cargo.
Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP
ou superior (Versão em Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas
do Pacote Microsoft Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português). Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian
Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007):
editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à
Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google
Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o PortuguêsBrasil).¹
Fiscal de Transportes Urbanos
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. NOÇÕES DE DIREITO: Direito administrativo: Administração
Pública: conceito, poderes e organização do Estado. Princípios básicos da Administração: Poderes e
deveres do Administrador Público. Poderes Administrativos: conceito, atributos e espécies, classificação.
Atos Administrativos: conceitos, requisitos, atributos e espécie, classificação, motivação, vinculação e
discricionariedade, invalidação, revogação e anulação. Servidores Públicos: conceituação, direitos e deveres, vedações, investidura, nomeação, exercício, afastamento e aposentadoria. Lei de Responsabilidade Fiscal. Direito constitucional: Princípios do Estado de Direito. Organização do Estado. Organização
político-administrativa. União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios. Administração Pública:
princípios constitucionais referentes à administração direta e indireta. Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais. Nacionalidade. Organização dos Poderes. Poder Legislativo: estrutura e organização. Funcionamento e atribuições. Processo Legislativo. Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária. Tribunal de Contas da União. Poder Executivo: Atribuições e responsabilidade do Presidente da República. Vice-Presidente. Ministros de Estado. Poder Judiciário: Funções Essenciais à Justiça. NOÇÕES DE CONTABILIDADE GERAL E CONTABILIDADE PÚ¹Alterado/Incluído/Excluído pela Retificação nº 01 ao Edital
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BLICA: Formas jurídicas das sociedades; princípios fundamentais de contabilidade. Plano de contas.
Fatos e lançamentos contábeis. Livros: diário e razão. Apuração do resultado e encerramento de exercício social. Classificação. Critérios gerais e de avaliação patrimonial e divulgação. Análise das demonstrações contábeis: conceitos básicos; avaliação da situação patrimonial, econômica e financeira. Orçamento Público: conceito, proposta orçamentária e a lei do orçamento. Ciclo orçamentário; OrçamentoPrograma: conceito, objetivo, finalidade. Receita e Despesa Pública: conceito, classificação. LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO: Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503. Definições e conceitos básicos, normas gerais de circulação e conduta, educação no trânsito, sinalização, operação, fiscalização e policiamento ostensivo, licenciamento, habilitação, infrações e penalidades, medidas administrativas e processos administrativos, crimes de trânsito, condução de escolares. LEGISLAÇÃO DE TRANPORTES URBANOS: Lei nº 12.587 – Diretrizes da Política Nacional de mobilidade Urbana, Lei municipal nº
3.074/2002, atualizada e alterada pelas leis nº 4.485/2006 e nº 6669/2013. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do
cargo. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão em Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft Office
Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português). Conhecimentos de
Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio
eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla
Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Fiscal de Vigilância em Saúde
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Noções de serviços administrativos e municipais; Edificações
e Instalações, área externa, pisos, tetos, paredes e divisórias, portas e janelas; Temperatura, validade e
condições dos alimentos; Qualidade higiênico-sanitária dos produtos alimentícios, doenças transmitidas
por alimentos, estabelecimentos que os comercializam; Limpeza e sanitização das instalações, iluminação, ventilação, avaliação dos manipuladores – vestuário, asseio pessoal, hábitos higiênicos; Fluxo de
produção: matéria-prima e insumos, manipulação dos alimentos, embalagens e rotulagens, armazenamento e transporte do produto final; Abastecimento de água potável, destino dos resíduos e controle de
pragas; Higienização e limpeza de máquinas e equipamentos; O ato de fiscalizar: o fiscal sanitário: função, legislação e ação; Higiene, profilaxia e política sanitária; Lixo: separação, reciclagem, destino e prevenção; Diretrizes e princípios do SUS; Saneamento comunitário; Função e normas da ANVISA. Legislação municipal. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão em Português), Windows Explorer, Internet
(browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2007 ou superior (Word,
Excel e PowerPoint) (Versão em Português).
Fiscal de Vigilância em Saúde¹
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Noções de serviços administrativos e municipais. Edificações
e Instalações, área externa, pisos, tetos, paredes e divisórias, portas e janelas. Temperatura, validade e
condições dos alimentos. Qualidade higiênico-sanitária dos produtos alimentícios. Doenças transmitidas
por alimentos. Estabelecimentos que comercializam alimentos, medicamentos, cosméticos, produtos de
limpeza. Limpeza e sanitização das instalações, iluminação, ventilação dos estabelecimentos. Avaliação
dos manipuladores – vestuário, asseio pessoal, hábitos higiênicos. Fluxo de produção: matéria-prima e
insumos, manipulação dos alimentos, embalagens e rotulagens, armazenamento e transporte do produto
final; Abastecimento de água potável, destino dos resíduos sólidos e controle de pragas; Higienização e
limpeza de máquinas e equipamentos. O ato de fiscalizar: o fiscal sanitário: função, legislação e ação.
Higiene, profilaxia e política sanitária. Lixo: separação, reciclagem, destino e prevenção. Diretrizes e
princípios do SUS. Saneamento básico; Função e normas da ANVISA (Resoluções). Lei Estadual nº
6.320/1983, Decreto Estadual nº 23663/1984, Decreto Estadual nº 31455/1987, Decreto Estadual nº
30436/1986, Decreto Estadual nº 24980/1985 e Decreto Estadual nº 3150/1998. Lei Complementar Municipal nº 097/2010. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware,
Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Fer¹Alterado/Incluído/Excluído pela Retificação nº 01 ao Edital
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ramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na
internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de
idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Fiscal em Edificações
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Planejamento urbano: Constituição da República Federativa
do Brasil (arts. 182, 183 e 225). Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 10/07/2001. Lei nº 6.766, de
19/12/1979, atualizada pela Lei nº 9.785, de 29/01/1999. Condições para o parcelamento do solo. Requisitos urbanísticos para loteamento; requisitos mínimos de infraestrutura urbana em parcelamentos.
Loteamentos regulares. Lei Orgânica do Município. Sistemas construtivos: etapas da obra, materiais de
construção, manutenção e resistência mecânica dos materiais. Problemas de construção. Legislação
ambiental: impactos ambientais das atividades urbanas. Resolução do Conama nº 001, de 23/01/1986
(DOU de 17/02/1986). Noções de direito: propriedade e posse. Poder de polícia administrativo. Noções
do processo licitatório: Lei nº 8.666/93. Tipos de tributos. Fiscalização de tributos: organização de processos, auditoria fiscal e cumprimento de leis e regulamentos municipais. A receita do município: fontes,
arrecadação, sonegação, cadastro de contribuintes. Receita e despesa pública: conceitos, classificação
e escrituração. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão em Português), Windows Explorer, Internet
(browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2007 ou superior (Word,
Excel e PowerPoint) (Versão em Português).
Fiscal em Edificações¹
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Planejamento urbano: Constituição da República Federativa
do Brasil (arts. 182, 183 e 225). Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 10/07/2001. Lei nº 6.766, de
19/12/1979, atualizada pela Lei nº 9.785, de 29/01/1999, Lei Municipal nº 1184/88 (Código de Obras).
Conhecimento básico de desenho técnico. Condições para o parcelamento do solo. Requisitos urbanísticos para loteamento; requisitos mínimos de infraestrutura urbana em parcelamentos. Loteamentos regulares. Lei Orgânica do Município. Sistemas construtivos: etapas da obra, materiais de construção, manutenção e resistência mecânica dos materiais. Problemas de construção. Legislação ambiental: impactos
ambientais das atividades urbanas. Resolução do Conama nº 001, de 23/01/1986 (DOU de 17/02/1986).
Noções de direito: propriedade e posse. Poder de polícia administrativo. Noções do processo licitatório:
Lei nº 8.666/93. Tipos de tributos. Fiscalização de tributos: organização de processos, auditoria fiscal e
cumprimento de leis e regulamentos municipais. A receita do município: fontes, arrecadação, sonegação, cadastro de contribuintes. Receita e despesa pública: conceitos, classificação e escrituração. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às
demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas
Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e
Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e
serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft
Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e
versões é o Português-Brasil).¹
Fiscal Tributarista
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Constituição da República Federativa do Brasil. Dos direitos
e deveres individuais e coletivos (Título II, Capítulo I). Organização político-administrativa (Titulo III, Capítulo I). Impostos dos Municípios – Competência. Obrigação Tributária. Tipos de tributos. Fiscalização
de tributos: organização de processos, auditoria fiscal e cumprimento de leis e regulamentos municipais.
A receita do município: fontes, arrecadação, sonegação, cadastro de contribuintes. Receita e despesa
pública: conceitos, classificação, escrituração. Lançamento. Princípios que regem a Administração Pública. Poderes da Administração. Poder de Polícia. Atributos do Ato Administrativo. Discricionariedade e
vinculação. Espécies do ato administrativo. Código Tributário Nacional – Títulos II, III, Capítulo I, e Títulos IV, V e VI, Capítulo I. LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal. Sua implementação como Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000. Antecedentes históricos. Objetivos. Repercussão nos atos fiscais contem¹Alterado/Incluído/Excluído pela Retificação nº 01 ao Edital
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porâneos. Direitos e Deveres do Funcionário Público. Noções de Relações Humanas. Crimes contra a
Administração Pública. Lei Orgânica Municipal. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades
inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de
Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão em Português), Windows Explorer,
Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português).
Fiscal Tributarista¹
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Constituição da República Federativa do Brasil: Dos direitos
e deveres individuais e coletivos (Título II, Capítulo I); Organização político-administrativa (Titulo III, Capítulo I); Impostos dos Municípios – Competência; Obrigação Tributária; Tipos de tributos; Emendas
Constitucionais. Fiscalização de tributos: organização de processos, auditoria fiscal e cumprimento de
leis e regulamentos municipais. A receita do município: fontes, arrecadação, sonegação, cadastro de
contribuintes. Receita e despesa pública: conceitos, classificação, escrituração. Lançamento. Princípios
que regem a Administração Pública. Poderes da Administração. Poder de Polícia. Atributos do Ato Administrativo. Discricionariedade e vinculação. Espécies do ato administrativo. Código Tributário Nacional.
LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal: Sua implementação como Lei Complementar nº 101 de
04/05/2000. Antecedentes históricos. Objetivos. Repercussão nos atos fiscais contemporâneos. Direitos
e Deveres do Funcionário Público. Noções de Relações Humanas. Crimes contra a Administração Pública. Lei de Improbidade Administrativa. Lei Orgânica Municipal. Lei Complementar nº 001/1993 – Código
Tributário Municipal (e alterações). Lei Complementar nº 35/2003 – Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza (e alterações). Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo.
Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware,
Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na
internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de
idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Fisioterapeuta
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na
Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da
Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Definição e conceito. O
exame clínico do fisioterapeuta. Cinesioterapia. Fisioterapia nas afecções cárdio-respi-ratórias. Fisioterapia em traumato-ortopedia. Fisioterapia em reumatologia. Fisioterapia em neurologia. Fisioterapia em
amputações e técni-cas médico-cirurgicas. Fisioterapia em Queimados. Higiene e segurança do trabalho
aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian
Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007):
editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à
Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google
Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o PortuguêsBrasil).¹
Fonoaudiólogo
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Conceitos básicos; comunicação verbal e não verbal, voz,
fala, linguagem, pensamentos. Fenômeno normal da linguagem oral. Processo normal do pensamento.
Desenvolvimento global da criança, segundo as áreas: motoras, cognitivas, sócio emocionais. Processo
de aquisição da linguagem oral e escrita. Alterações da linguagem oral em relação aos sistemas: nervoso, auditivo, e do aparelho fonador. Distúrbios fonoaudiológicos na linguagem oral e escrita. A psicomotricidade e suas implicações nos distúrbios da linguagem escrita. Elementos básicos na psicomotricidade, esquema corporal, lateralidade, tônus muscular, orientação especial e orientação temporal. Aprendizagem e teoria da aprendizagem; causas dos distúrbios da aprendizagem. Pré-requisitos para a aprendizagem da leitura e da escrita. Distúrbios da aprendizagem. A escola especial e a Fonoaudiologia. Fala:
Componentes do sistema de fala normal, receptor, transmissor e efetor. Desenvolvimento normal da fala
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e a relação das etiologias no fenômeno fonoaudiológico da fala: respiratória, articulatória, neurológica,
psicológica. As patologias da fala: dislalia, disglossia, deglutição atípica, disartria, dislogia, apraxia, anartria, gagueira - fundamentação teórica, características, etiologia, consequência. Avaliação da fala ligada
a estas patologias, fundamentação teórica, recursos e prognóstico. Voz: Mecanismo de produção da
voz: função respiratória, mobilidade laríngea durante a formação, sistema de ressonância, emissão dos
sons na fala, articulação, estrutura da fonação. O fenômeno fonoaudiológico na voz, patologias, disfonias infantis, muda vocal, afonia alaríngea, insuficiência velo faríngea (rinofonia) - conceituação, etiologia,
sintomatologia, consequência, conduta para reeducação. Audição: Desenvolvimento da função auditiva.
Audição periférica e central. Escala de desenvolvimento normal da audição. Audição normal e patológica: graus e tipos de perda auditiva. Caracterização audiométrica dos diversos graus de perda. Unidade
audiométrica, análise de audiogramas: disacusias mistas, condutivas e neurossensoriais. Características
do desenvolvimento da linguagem e da fala no deficiente auditivo. O deficiente auditivo e a escola. Código de Ética da Fonoaudiologia. Biossegurança em Fonoaudiologia. Fonoaudiologia e Saúde Pública. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados
às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice
3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares
e versões é o Português-Brasil).¹
Geólogo
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Geoprocessamento. Sistema de Informação Geográfica.
Sensoriamento Remoto. Fotogrametria. Plano diretor. Manejo de bacias hidrográficas. Educação Ambiental. Indicadores Ambientais. Recuperação de Áreas Degradadas. Passivos Ambientais. Licenciamento
Ambiental. Avaliação de riscos e impactos ambientais. Zoneamento ecológico econômico. Noções de
ecologia. Geografia Humana e Política. Gestão, gerenciamento e manejo de resíduos sólidos domésticos, construção civil, e de serviços de saúde. Agenda 21. Climatologia. Classificação e características
dos solos. Noções de geologia. Parâmetros geotécnicos dos solos – porosidade, permeabilidade, deformabilidade. Interação solo/água. Hidrogeologia (aquíferos, zonas de recarga). Processos do meio físico
(erosão, escorregamento, assoreamento, inundação, colapso, subsidência). Poluição do solo, da água e
do ar. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides.
Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores:
Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Médico - Clínico Geral (20 horas)
Médico - Clínico Geral (40 horas)
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na
Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes
mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças pulmonares:
asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva; Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas,
hepatite, pancreatite, litíase biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e
crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda, infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireóide, insuficiência adrenal, dislipidemias, obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites,
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neurocisticercose, epilepsia, cefaléia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor,
transtornos de pânico e agorafobia, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele:
infecções cutâneas, eczemas, micoses superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses précancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue: anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomose mansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia, osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica,
anafilaxia. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos
relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office
(LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos
os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Médico do Trabalho
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na
Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes
mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Legislação Previdenciária e Trabalhista. Epidemiologia Ocupacional. Psicologia do
Trabalho. Riscos Ambientais à Segurança e Saúde do Trabalhador. Segurança do Trabalho. Acidente do
Trabalho. Toxicologia Ocupacional. Ergonomia. Trabalho em Turnos e Noturno. Saneamento do Meio.
Doenças Causadas por Agentes Químicos. Doenças Causadas por Agentes Físicos e Biológicos. Doenças Causadas por Agentes Ergonômicos. Doenças Infecciosas Ocupacionais. Bioestatística. Ética em
Medicina do Trabalho. Programa Organização dos Serviços Médicos da Empresa. Higiene e segurança
do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais
(Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Médico Especialista - Angiologista
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na
Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes
mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Estrutura da parede vascular e suas implicações na fisiopatologia das doenças
vasculares periféricas; fisiopatologia do sistema vascular aplicado ao estudo das doenças vasculares
periféricas; coagulação e anticoagulantes; drogas que interferem na função plaquetaria; sistema fibrinolítico e terapêutica fibrinolítica; terapêutica para aumento do fluxo sanguíneo, bases da reconstrução cirúrgica vascular, próteses e enxertos vasculares, bases da microcirurgia vascular, angioplastia, angioplastia transluminal percutânea e próteses metálicas endovasculares, embolização transcatéter no tratamento das lesões vasculares, simpatectomia nas arteriopatias isquêmicas, tratamento compressivo,
reabilitação de doenças vasculares periféricas; reabilitação do amputado; diagnóstico clínico das doenças arteriais periféricas; reabilitação do amputado; diagnóstico clínico das doenças arteriais periféricas;
métodos complementares empregados no diagnóstico das doenças arteriais periféricas; diagnóstico e
tratamento das oclusões arteriais agudas; diagnóstico e tratamento da artereosclerose obliterante perifé¹Alterado/Incluído/Excluído pela Retificação nº 01 ao Edital
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rica; diagnóstico e tratamento dos aneurismas de aorta; aneurismas periféricos; isquemia cerebral de
origem extracraniana; tumor no corpo carotídeo; isquemia intestinal; hipertensão renovascular; tromboangiíte obliterante; artrite de células gigantes; artrite infecciosa; vasculites nas doenças do tecido conjuntivo; dissecção aguda de aorta; doença cística nas artérias; síndrome do aprisionamento da artéria poplítea; displastia fibromuscular; arteriopatias funcionais; ergotismo; diagnóstico clínico das doenças venosas periféricas; métodos complementares aplicados ao diagnóstico das doenças venosas periféricas;
diagnóstico e tratamento da tromboflebite superficial; diagnóstico e tratamento da trombose venosa profunda dos membros inferiores e dos membros superiores; diagnóstico e tratamento da tromboembolia
pulmonar; diagnóstico e tratamento das varizes dos membros inferiores; diagnóstico e tratamento da insuficiência venosa crônica, diagnóstico e tratamento das doenças linfáticas; diagnóstico e tratamento
das doenças vasculares de origem mista; acessos vasculares para hemodiálise; angioplasias; tumores
vasculares; síndromes compressivas neurovasculares do desfiladeiro cervicotoracoaxilar e síndromes do
túnel do carpo; pé diabético; impotência sexual vasculogênica. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5,
KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores
de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e
a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e
Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Médico Especialista - Cardiologista
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na
Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes
mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Cardiologia Pediátrica; Métodos diagnósticos aplicados à cardiologia; Modalidades
terapêuticas aplicadas à cardiologia; Prevenção e reabilitação cardiopulmonar e metabólica; Avaliação
de risco cardiovascular; Avaliação de risco cirúrgico; Aplicação na prática de protocolos e diretrizes de
sociedades médicas cardiológicas; Insuficiência cardíaca; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênitas;
Hipertensão arterial sistêmica; Doença arterial coronariana; Valvopatias adquiridas; Miocardites e cardiomiopatias; Doenças do endocárdio; Doenças do pericárdio; Doenças da aorta e das carótidas; Doenças
metabólicas com influência na saúde cardiovascular. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos
de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto,
planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio
eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla
Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Médico Especialista - Gastroenterologista
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na
Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes
mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Doença do Refluxo gastroesofágico (DRGE). Câncer de Esôfago. Gastrites. Úlcera
Péptica Gaserodunodenal. Câncer Gástrico. Hemorragia Digestiva alta e baixa. Diarréias Agudas e Crônicas. Parasitoses. Doença de Crohn. Retocolite Ulcerativa. Síndrome do Cólon Irritável. Doença Diverticular dos Cólons. Tumores Colorretais. Hepatite Aguda e Crônica. Cirrose Hepática. Típado e Drogas.
Hepatite Aguda Fulminantes. Litíase Biliar. Colecistite. Pancreatite Aguda. Pancreatite Crônica. Câncer
de Pâncreas. Aparelho Digestivo e AIDS. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades ine¹Alterado/Incluído/Excluído pela Retificação nº 01 ao Edital
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rentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft
Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas
eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox.
(A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Médico Especialista - Ginecologista
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na
Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes
mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Ciclo Menstrual Feminino e suas Alterações. Amenorréias. Climatério. Doenças
Sexualmente Transmissíveis. Lesões Precursoras e Carcinoma do Colo Uterino. Tumores Benignos e
Malignos do Útero. Tumores Benignos e Malignos da Mama. Displasias e Inflamações da Mama. Tumores Benignos e Malignos do Ovário. Doenças Inflamatórias da Pelva. Distrofias Vulvares. Planejamento
Familiar. Medicina Preventiva. Assistência Pré-Natal. Endocrinologia do Ciclo Grávido Puerperal. Toxemia Gravídica. Abortamento. Doença Hemolítica Perinatal. Infecções e Infestações na Gravidez. Alimento Materno. Avaliação da Maturidade e da Vitalidade Fetal. Higiene e segurança do trabalho aplicados às
atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE
4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de
texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a
correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e
Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Médico Especialista - Otorrinolaringologista
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na
Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes
mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Anatomia, fisiologia e semiologia da boca e faringe. Anatomia, fisiologia e semiologia da laringe. Anatomia, fisiologia e semiologia dos seios paranasais e nariz. Anatomia, fisiologia e semiologia do aparelho auditivo. Más formações congênitas da boca, laringe, pavilhão e meato acústico
externo, orelha e narina. Anomalias cervicais e de cabeça de interesse cirúrgico. Doenças da laringe.
Câncer da laringe. Doenças agudas e crônicas do ouvido externo, médio e interno. Doenças agudas e
crônicas do nariz e seios para-nasais e mastóide. Doenças agudas e crônicas da boca e faringe. Caxumba. Problema de amigdalectomia e/ou adenoidectomia. Corpo estranho em otorrinolaringologia. Deficiências auditivas. Emergências em otorrinolaringologia. Higiene e segurança do trabalho aplicados às
atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE
4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de
texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a
correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e
Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Médico Especialista - Proctologista
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na
Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema
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vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes
mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Noções de anatomia do colo, reto e ânus. Fisiologia da defecação. Pré e Pós operatório em coloproctologia. Endoscopia digestiva baixa. Processos inflamatórios anorretais. Doença hemorroidária. Prolapso mucoso e prolapso total do reto. Cisto pilonidal. Traumatismo colorretal. Derivações internas e externas. Tumores malignos colorretais. Tumores benignos colorretais. Doença diverticular do colo. Doença inflamatória intestinal. Doença vascular colorretal. Higiene e segurança do trabalho
aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian
Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007):
editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à
Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google
Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o PortuguêsBrasil).¹
Médico Especialista - Psiquiatra
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na
Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema
vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes
mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. Avaliação do desenvolvimento neuro-psicomotor do paciente. Psicologia médica:
Desenvolvimento da personalidade, Mecanismo de defesa do ego, Relação médico paciente. Distúrbio
do desenvolvimento infantil. Distúrbio do desenvolvimento do adolescente. Deficiência mental. Autismo
infantil. Neuroses, transtornos ansiosos e somatização. Fobia e síndrome do pânico. Esquizofrenia. Depressão. Psicose maníaco depressiva. Síndromes psico orgânicas. Distúrbios da personalidade. Suicídio
e parassuicídio. Alcoolismo e outras drogas psicoativas na infância e adolescência Dependência e tolerância à drogas, fármacos e tóxicos. Terapêutica: Psicofarmacoterapia, Psicoterapia, Iatrogenia em psicoterapia. Urgências psiquiátricas. Noções de psiquiatria Forense – interdição e responsabilidade criminal. Assistência psiquiátrica moderna. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes
ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática:
Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows
XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Médico Veterinário
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Epidemiologia e controle de zoonoses: leptospirose, raiva,
teníase, cisticercose, esquistossomose, dengue, febre amarela, febre maculosa, toxoplasmose, leishmaniose visceral e cutânea, brucelose, tuberculose e criptosporidiose; Controle e biologia de vetores, roedores e animais peçonhentos; Noções de saneamento, tratamento e abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e destino de resíduos sólidos, drenagem de águas pluviais e saneamento como
instrumento de controle de endemias; Boas práticas de fabricação de produtos de origem animal, Doenças transmissíveis por alimentos de origem animal; Boas práticas de produção de produtos de origem
animal; Inspeção de produtos de origem animal: leite e derivados, carne e derivados, aves, ovos, pescado e mel; Tecnologia de produtos de origem animal; Aplicação do Método HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) - Análise de Perigos; Pontos Críticos de Controle-APPCC em indústrias de produtos
de origem animal; Legislação: leis, decretos-lei, decretos, portarias, regulamentos, resoluções e instruções normativas do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Resíduos de drogas veterinárias em produtos de origem animal: importância, controle e legislação. Higiene e
segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas
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Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e
Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e
serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft
Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e
versões é o Português-Brasil).¹
Nutricionista
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Noções de Nutrição e Alimentação Normal; Introdução à Orientação Nutricional; Noções Gerais sobre alimentos – alimentos e Saúde; Utilização de Nutrientes – Digestão, absorção e metabolismo (Água, Proteína, Carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais e Fibras).
Dietoterapia na desnutrição protéico-energética; Comunidades: nutrição nos grupos etários no 1º ano de
vida, pré-escolar, no adulto (gestantes e nutrizes), Alimento: classificação, princípios nutritivos, seleção,
preparo, perdas decorrentes. Planejamento de cardápios. Microbiologia dos Alimentos – Transmissão de
Doenças pelos Alimentos. Estocagem e conservação dos Alimentos. Envenenamento e toxicologia Alimentar; Química dos Alimentos – Consequências Biológicas da Oxidação de lipídeos; Antioxidantes;
Conservantes Químicos usados em Alimentos – Refeições para Coletividades. Administração de serviços de Nutrição: unidade de serviço de alimentação e nutrição, tipos de serviços, planejamento físico,
funcional. Layout, Fluxograma, peculiaridades da área física e construção social do serviço de alimentação e nutrição, previsão numérica e distribuição. Ética profissional. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo.
Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux
5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google
Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o PortuguêsBrasil).¹
Pedagogo
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Estatuto
da Criança e do Adolescente – ECA. Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Norma Operacional Básica – NOB/SUAS. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social
(NOB/SUAS 2012). Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais – Resolução n° 109. Estatuto do
Idoso. Ética e Cidadania. Relações humanas no trabalho. Fundamentos da educação. A relação educação e sociedade: dimensões: filosófica, sociocultural e pedagógica. Bases legais da educação nacional:
Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Referenciais Curriculares Nacionais e Parâmetros
Curriculares Nacionais. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Liderança e relações
humanas no trabalho: tipos de liderança, mecanismos de participação; normas e formas organizativas
facilitadoras da integração grupal. O papel político pedagógico e a organicidade do ensinar, aprender e
pesquisar. O processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. A comunicação e a interação grupal no
processo de planejamento: constituição de equipes, encontros e avaliações sistemáticas, capacitação de
pessoal para o planejamento, constituição de grupos de estudo, aplicação de critérios na distribuição de
tarefas, articulação com outros grupos sociais. O currículo e a construção do conhecimento. O processo
de ensino-aprendizagem. Relação professor-aluno. Bases psicológicas da aprendizagem. Planejamento
de ensino em seus elementos constitutivos: objetivos e conteúdos de ensino; métodos e técnicas e a
multimídia educativa e a avaliação educacional. Metodologia de projetos: um caminho entre a teoria e a
prática. Interdisciplinaridade e globalização do conhecimento. A intencionalidade da avaliação no processo de apropriação e produção do conhecimento. A participação social do jovem e do adulto na sociedade contemporânea. Alternativas de trabalho didáticos com jovens e adultos. A documentação pedagógica (planejamento, registro, avaliação). Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior (Versão em Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2007 ou superior
(Word, Excel e PowerPoint) (Versão em Português). Conhecimentos de Informática: Hardware, Software
e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas
Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações
¹Alterado/Incluído/Excluído pela Retificação nº 01 ao Edital

Anexo 03 ao Edital de Concurso Público 001/2013 – Página 28

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para
todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Pedagogo - Psicopedagogia
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Correntes teóricas e metodológicas; relação ensinoaprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; avaliação; Lei de diretrizes e bases
da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais –
PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo. A psicopedagogia e as presoposições psicológicas da educação. As contribuições de Freud e Carl Rogers para psicopedagogia. Métodos trabalhados
na psicopedagogia. O significado de educação no nível psicológico. A psicologia da educação e a identificação dos problemas da aprendizagem. O psicopedagogo e o planejamento educacional. As teorias
psicogenéticas e o diagnóstico psicopedagógico. A ética na psicopedagogia. O papel do psicopedagogo
nas relações com toda a comunidade escolar. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo.
Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos.
Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Professor de Ensino Fundamental - Licenciatura Plena - Artes
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Correntes teóricas e metodológicas; relação ensinoaprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; avaliação; Lei de diretrizes e bases
da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais –
PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo, Legislação sobre diversidade e inclusão. Teoria
Musical: Escalas maiores, menores (harmônica e melódica), modais, pentatônica e de tons inteiros. Armaduras de clave e tonalidades. Compassos simples e compostos. Transposição. Modulação. Harmonização. Cadências (autêntica perfeita, plagal e de engano). Funções harmônicas. Dominantes secundárias. Cifras de acordes (3, 4 e 5 sons). Percepção: Intervalos (harmônicos e melódicos). Acordes (tríades
e dominantes com 7ª). Cadências. Ditado rítmico e melódico (a 1 e 2 vozes). Análise: Formas musicais
(sonata, rondó, ABA, tema com variações). História da Música: Música na Antiguidade. Monodia e polifonia na Idade Média. Período Barroco – música instrumental, ópera e música vocal. Período Clássico –
sonata, ópera e sinfonia. Período Romântico – lied, ópera e música instrumental. Século XX – impressionismo, expressionismo, música dodecafônica, atonalismo, música concreta e eletrônica. História da
Música Brasileira. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo.
Professor de Ensino Fundamental - Licenciatura Plena - Artes¹
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Correntes teóricas e metodológicas; relação ensinoaprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; avaliação; Lei de diretrizes e bases
da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais –
PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo, Legislação sobre diversidade e inclusão. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. História do ensino de Arte no Brasil: as relações e contextos do período colonial ao momento atual. Relações da história da arte no Brasil com as
tendências estrangeiras: convergência, divergência e recontextualizações. Lei das Diretrizes e Bases e
as novas formulações legais para o ensino de arte no Brasil. Fundamentos políticos, culturais e estéticos
do ensino escolar de Artes. Metodologias e cotidiano escolar no ensino escolar de arte: uma perspectiva
sócio-histórica. Avaliação do ensino da arte. Mediações pedagógicas na formação do docente do ensino
das Artes. Arte e conhecimento: interdisciplinaridade no currículo escolar. Conteúdos, métodos e proce¹Alterado/Incluído/Excluído pela Retificação nº 01 ao Edital
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dimentos escolares em artes plásticas, artes visuais, artes cênicas e música. As artes visuais, as artes
cênicas, a música e a sua história no Brasil e no mundo. Principais obras e artistas dos estilos da arte:
renascentista, barroco, impressionista, expressionista e da arte brasileira. Noções geométricas: ponto,
linha, reta, plano. Figuras geométricas: triângulo, quadrilátero e polígonos. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. Higiene e segurança do trabalho aplicados
às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE
4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de
texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a
correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e
Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Professor de Ensino Fundamental - Licenciatura Plena - Ensino Religioso
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Correntes teóricas e metodológicas; relação ensinoaprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; avaliação; Lei de diretrizes e bases
da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais –
PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo, Legislação sobre diversidade e inclusão. Manifestações culturais. Religião e religiosidade. Igrejas. Atitudes Filosóficas. Crenças e Mitologias. Padrões
da cultura religiosa. Mito e espiritualidade. Evangelização no período colonial brasileiro. Formação e prática do professor de Educação Religiosa. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s)
sobre os temas propostos]. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo.
Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware,
Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na
internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de
idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Professor de Ensino Fundamental - Licenciatura Plena - Geografia
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Correntes teóricas e metodológicas; relação ensinoaprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; avaliação; Lei de diretrizes e bases
da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais –
PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo, Legislação sobre diversidade e inclusão. Conhecimento da Terra: Origem e evolução, forma, movimentos e importância para a biodiversidade. Conceitos usuais em Geografia e sua aplicação: linhas e círculos; localização, situação e sítio; orientação,
coordenadas geográficas, fusos horários e LID. Leitura e representação do espaço geográfico: Formas
de representação, leitura e interpretação de documentos cartográficos. A Geosfera: Composição, estrutura e dinâmica da litosfera e das camadas internas da atmosfera, da hidrosfera e da biosfera. A natureza segundo o funcionamento integrado dos componentes físicos e ação antrópica. Conceitos demográficos, econômicos e políticos aplicados à Geografia: Composição, estrutura e dinâmica da população; recursos naturais, fontes de energia, sistemas econômicos, industrialização e circulação; relações socioeconômicas internacionais. O Espaço Geográfico Brasileiro e Maranhense: Localização e situação. O
ambiente natural: composição, estrutura e dinâmica dos elementos da paisagem: geologia, relevo e solos, clima, vegetação, hidrografia. Domínios morfoclimáticos. O ambiente humanizado: composição, estrutura e dinâmica da população; produção, circulação e consumo; regionalização, urbanização e metropolização. Relações internacionais e globalização. Produção e gestão do espaço geográfico: Ambiente
natural: diversidade, composição, potencialidades, funcionamento integrado dos ecossistemas e geossistemas. A produção do espaço. Espaço rural e urbano: delimitação, diversidade, composição, formas
de ocupação e aproveitamento, evolução e modernização. Relações campo-cidade e cidade-campo. Atividades produtivas: agropecuária, agroindústria, industrialização, urbanização e prestação de serviços.
Problemas ambientais: ocupação, exploração, poluição. Degradação e risco ambiental. Políticas internas, qualidade ambiental e ações mitigadoras. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de tex-
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to(s) sobre os temas propostos]. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao
cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo.
Professor de Ensino Fundamental - Licenciatura Plena - Geografia¹
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Correntes teóricas e metodológicas; relação ensinoaprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; avaliação; Lei de diretrizes e bases
da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais –
PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo, Legislação sobre diversidade e inclusão. Conhecimento da Terra: Origem e evolução, forma, movimentos e importância para a biodiversidade. Conceitos usuais em Geografia e sua aplicação: linhas e círculos; localização, situação e sítio; orientação,
coordenadas geográficas, fusos horários e LID. Leitura e representação do espaço geográfico: Formas
de representação, leitura e interpretação de documentos cartográficos. A Geosfera: Composição, estrutura e dinâmica da litosfera e das camadas internas da atmosfera, da hidrosfera e da biosfera. A natureza segundo o funcionamento integrado dos componentes físicos e ação antrópica. Conceitos demográficos, econômicos e políticos aplicados à Geografia: Composição, estrutura e dinâmica da população; recursos naturais, fontes de energia, sistemas econômicos, industrialização e circulação; relações socioeconômicas internacionais. O Espaço Geográfico Brasileiro: Localização e situação. O ambiente natural:
composição, estrutura e dinâmica dos elementos da paisagem: geologia, relevo e solos, clima, vegetação, hidrografia. Domínios morfoclimáticos. O ambiente humanizado: composição, estrutura e dinâmica
da população; produção, circulação e consumo; regionalização, urbanização e metropolização. Relações
internacionais e globalização. Produção e gestão do espaço geográfico: Ambiente natural: diversidade,
composição, potencialidades, funcionamento integrado dos ecossistemas e geos-sistemas. A produção
do espaço. Espaço rural e urbano: delimitação, diversidade, composição, formas de ocupação e aproveitamento, evolução e modernização. Relações campo-cidade e cidade-campo. Atividades produtivas:
agropecuária, agroindústria, industrialização, urbanização e prestação de serviços. Problemas ambientais: ocupação, exploração, poluição. Degradação e risco ambiental. Políticas internas, qualidade ambiental e ações mitigadoras. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas
propostos]. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos
relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office
(LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos
os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Professor de Ensino Fundamental - Licenciatura Plena - História
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Correntes teóricas e metodológicas; relação ensinoaprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; avaliação; Lei de diretrizes e bases
da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais –
PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo, Legislação sobre diversidade e inclusão. Tempo
e espaço como categoria histórica. Relações sociais de produção. Didática e metodologia da História.
Movimentos sociais; globalização; capitalismo. Circuito do poder: democracia, participação, descentralização. Lutas sociais na América Latina, Argentina, Brasil e Chile. A escravidão reabilitada. Revolução
Burguesa no Brasil. História de Jaraguá do Sul; História de Santa Catarina; História do Brasil; História
Geral. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. Higiene e
segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas
Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e
Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e
serviços relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft
Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e
versões é o Português-Brasil).¹
Professor de Ensino Fundamental - Licenciatura Plena - Inglês
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Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Correntes teóricas e metodológicas; relação ensinoaprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; avaliação; Lei de diretrizes e bases
da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo, Legislação sobre diversidade e inclusão. A importância do ensino de língua inglesa no Brasil. A história, objetivos e características das metodologias e
abordagens de ensino de língua inglesa no Brasil. A língua como forma de interação. A língua como
perspectiva histórico-cultural. Interdisciplinaridade. Avaliação em língua estrangeira. A escolha do material didático. O ensino das quatro habilidades (ler, ouvir, falar e escrever): O ensino da gramática. Inglês
instrumental: estratégias de leitura. Interpretação de textos. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades
inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais atribuições do cargo. Conhecimentos de
Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços relacionados à Internet e a correio
eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla
Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é o Português-Brasil).¹
Profissional de Educação Física
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Correntes teóricas e metodológicas; relação ensinoaprendizagem; relação desenvolvimento e aprendizagem; currículo; planejamento, seleção e organização de conteúdos; interdisciplinaridade. Projeto político-pedagógico; avaliação; Lei de diretrizes e bases
da educação Nacional. Proposta Curricular de Santa Catarina; Parâmetros Curriculares Nacionais –
PCNs. Educação Especial no Brasil: Processo inclusivo, Legislação sobre diversidade e inclusão. Princípios norteadores da Educação Física no ensino fundamental. Tendências pedagógicas na Educação Física da escola brasileira. A Educação Física e a cultura corporal de movimento. A escola inclusiva e a
Educação Física. Planejamento e metodologia de ensino. Organização de conteúdos: esportes, jogos,
lutas, ginástica, atividade rítmica e expressiva. Conceitos de esportes, jogos, lutas, ginástica, atividade
rítmica e expressiva. Avaliação em seus diversos paradigmas e categorias na Educação Física. Fisiologia do exercício. Biomecânica das técnicas esportivas. Aprendizagem motora - conceitos e aplicações. O
jogo e o esporte como exercício de convivência. Obesidade e atividade física. Formação de função do
professor de Educação Física. Lesões e alterações osteomusculares. Aspectos fisiológicos do crescimento e desenvolvimento. Legislação Brasileira e do Estado de Santa Catarina sobre Educação Física.
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais
atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços
relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet
Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é
o Português-Brasil).¹
Terapeuta Ocupacional
Lei Complementar nº 003/93 do Município de Jaraguá do Sul - Regime Jurídico dos Servidores. Ética e
Cidadania. Relações humanas no trabalho. Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na
Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Instrução normativa 01/1998 e 04/2001, Princípios da
Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Terapia Ocupacional
com pacientes adultos hospitalizados nas fases aguda e subaguda. Avaliação de habilidades e gravidades: amplitude de movimento, força, comportamento motor, sensibilidade, visão, percepção visual e práxis, cognição, Medida de Independência Funcional (FIM), Avaliação de Risco para Úlcera de Pressão,
Avaliação de Nível de Consciência, Avaliação de Esparticidade, Avaliação de Queimados. Modelos de
Terapia Ocupacional: biomecânica, neuroevolucional e psicossocial. Tratamento de Terapia Ocupacional
para pacientes hospitalizados: AVC, TCE, doenças neuro degenerativas, lesão de medula espinhal,
Queimados Ortopédicos, Cardiopulmonar, Vasculares, Clínica Cirúrgica e UTI. Tratamento de Terapia
Ocupacional para Membros Superiores com enfoque na reabilitação de mão. Órtese e adaptações. Ter¹Alterado/Incluído/Excluído pela Retificação nº 01 ao Edital

Anexo 03 ao Edital de Concurso Público 001/2013 – Página 32

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
minologia Uniforme para a Terapia Ocupacional AOTA. Efeitos delitérios da imobilidade. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos relacionados às demais
atribuições do cargo. Conhecimentos de Informática: Hardware, Software e Periféricos. Sistemas Operacionais (Debian Linux 5, KDE 4 e Microsoft Windows XP/7). Ferramentas Office (LibreOffice 3.6 e Microsoft Office 2007): editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações de slides. Conceitos e serviços
relacionados à Internet e a correio eletrônico; Segurança na internet; Navegadores: Microsoft Internet
Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. (A referência de idioma para todos os softwares e versões é
o Português-Brasil).¹
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