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ANEXO II 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO NÍVEL SUPERIOR – CLASSE E 

CONHECIMENTOS GERAIS: comum a todos os cargos 

Língua Portuguesa – Ortografia. Fonema e letra: posição da sílaba tônica, encontros consonantais, 
encontros vocálicos e divisão silábica. Morfologia. Sintaxe: frase; oração; período; termos essenciais, 
integrantes e acessórios da oração; coordenação e subordinação. Emprego do sinal indicativo de crase. 
Acentuação gráfica. Pontuação. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, 
polissemia, denotação e conotação. Neologismo e estrangeirismo. Ortoépia e Prosódia. Reescrita de frases. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Compreensão e interpretação de texto. Tipologia 
e gêneros textuais. Alguns elementos constitutivos do texto: discurso direto, indireto, indireto livre. 
Pressuposto, subentendido e ambiguidade. Figuras de Linguagem. Funções da Linguagem (Fática, Conativa, 
Poética, Referencial, Emotiva, Metalinguística). Intertextualidade. Vocabulário. Coesão e coerência. Acordo 
Ortográfico (em vigor desde janeiro de 2009).  
 

Informática Básica – Microsoft Word 2007 e/ou versões superiores: edição e formatação de textos, 
cabeçalhos e rodapés, parágrafos, fontes, impressão, ortografia e gramática, mala direta, alterações e 
comentários, gráficos e organogramas, marcadores, hiperlinks. Microsoft Excel 2007 e/ou versões superiores: 
pastas de trabalho, conceitos de células, linhas, colunas, fórmulas, função, XML, importação de dados, 
gráficos e organogramas, macros, Hiperlinks, Faixa de opções e impressão. Windows 7: pastas, diretórios e 
subdiretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência. Menu iniciar, barra de tarefas, 
SNAP, Personalização, Compartilhamento, Impressoras e Dispositivos, segurança. Internet: Definição, 
Navegação na internet, domínios, tipos de serviços, redes sociais, impressão de páginas. Correio eletrônico: 
envio de mensagens (anexação de arquivos, cópias), contatos, tarefas, anotações, lixo eletrônico, spam. 
 

Raciocínio Lógico – Estruturas lógicas. Teoria dos conjuntos. Lógica de argumentação. Diagramas lógicos. 
Sucessões. Problemas envolvendo raciocínio.  
 

Legislação – Regime Jurídico Único – Lei nº. 8.112/1990. Lei nº. 11.091/2005 e suas alterações até a data de 
publicação do Edital no Diário Oficial da União. Código de Ética – Decreto nº. 1.171/1994. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
Cargo: Administrador – Fundamentos e evolução das principais teorias administrativas. Administração de 
materiais e patrimônio. Administração de recursos humanos. Gestão de pessoas. Administração financeira e 
orçamentária. Administração da produção e operações. Administração mercadológica. Organização, sistemas 
e métodos. Licitação. Código de Ética Profissional. 
 

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação – Banco de Dados: modelos de bancos de dados; métodos 
de acesso; gerenciadores de banco de dados; banco de dados distribuídos. Modelo Conceitual de Dados: 
entidades; atributos; relacionamentos; agregações e generalizações; normalização; dicionário de dados. 
Controle de proteção e integridade; modelo funcional; processos; documentação; SQL ANSI.  Linguagens de 
Programação: Conceitos de linguagens de programação; Orientação a objetos; HTML; DHTML; XML; 
Conceitos básicos de J2EE; Programação para a Web: Servlets; JSP;  Javascript; CSS;Java;. PHP; ASP; VB; 
arquitetura de soluções para web. Programação: arquivos ; pilhas e filas; arvores; classificação, busca e 
recuperação. Análise de algoritmos. Ponteiros; matrizes; ordenação; Listas; Socket; programação 
concorrente; Estrutura de Dados e Algoritmos: Conceitos básicos de estruturas de dados; Algoritmos e 
estruturas para pesquisa; Algoritmos e estruturas de ordenação; Análise de Algoritmos.  Processo da 
Qualidade: Implementação do Processo; Garantia do Produto; Garantia do Processo; CMM – Capability 
Maturity Model: Conceituação. Fábrica de Software: Fundamentos. Processo de Desenvolvimento: Análise 
dos Requisitos do sistema; Projeto da Arquitetura. Modelagem dos processos do negócio; Análise dos 
Requisitos do Software; Projeto do software; Codificação e Testes do Software; Integração do Software; Teste 
de Qualificação do Software; Instalação do software; Aceitação do software. Análise e Projeto Orientado a 
Objetos: ferramentas de Orientação a Objetos (Ambiente Integrado de Desenvolvimento e Modelagem); UML; 
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Padrão de Projeto; Padrão de Arquitetura (Framework); Herança, herança múltipla, polimorfismo; Design 
patterns; Requisitos de Negócio e Sistemas usando caso de uso; conceitos de modelo funcional e diagrama 
de caso de uso de negócio e modelagem do Domínio. Análise e Projeto de Sistemas: Conceitos Básicos 
Estrutura de sistemas. Linguagens e técnicas de programação estruturada. Definição de modelo lógico e 
projeto físico de sistemas. Especificações de entradas, saídas, arquivos e programas. Documentação de 
sistemas. Análise estruturada. Ferramentas da Análise estruturada. Projeto estruturado. Prototipação. 
Arquitetura de Sistemas: Sistemas de três camadas; Padrões de projeto; Aplicações distribuídas; Portais; 
Servidores de Aplicação; Interoperabilidade; Sistemas Integrados Serviços de rede: autenticação; web; correio 
eletrônico; ftp; diretório; Sistemas de arquivos de rede; terminal remoto; Modelo ISO/OSI. Modelo TCPI/IP. 
Serviços de rede: DHCP, DNS, NIS, serviços de impressão em rede; Linguagens de Script. Gerência de rede: 
monitoração de rede; serviços de gerenciamento; gerências: falhas, desempenho, configuração, segurança; 
ferramentas de gerenciamento de redes; acordo de nível de serviço (SLA); Backup em rede. Banco de dados: 
Oracle, SQL Server, Postgres, MySQL.  
 

Cargo: Arquivista – História e evolução dos arquivos. Avaliação e seleção de documentos. Tecnologias 
aplicadas aos arquivos. Arquivos permanentes. Planejamento e organização de arquivos. Conservação 
preventiva em acervos arquivísticos. Sistema Nacional de Arquivos. Terminologia Arquivística. Política 
Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Legislação Arquivística. Código de Ética Profissional. 
 

Cargo: Assistente Social – Serviço social na empresa e na saúde. Instrumentais técnicos do serviço social. 
Fundamentos históricos metodológicos de serviço social. A prática institucionalizada do assistente social nas 
organizações públicas. Assuntos correlatos à respectiva área, atividades cotidianas do Serviço Social. 
Correntes Teórico-Metodológicas no Serviço Social. Instrumentos de planejamento social (plano, programa e 
projeto). Metodologia e Ideologia do Serviço Social. Políticas Sociais. Perfil histórico das políticas sociais no 
Brasil. Relação teoria-prática no Serviço Social. Serviço Social e Instituição a questão da participação. Serviço 
Social e interdisciplinaridade. Serviço Social junto à Comunidade. Serviço Social junto à Família. Serviço 
Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. Serviço Social na escola. Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS). Políticas públicas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
Código de Ética Profissional. Sistema Único de Assistência Social (SUAS)/ Norma Operacional Básica – NOB/ 
SUAS/2005. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
 

Cargo: Auditor – Noções sobre Administração Pública: Serviço público: conceito. Organização da 
administração pública brasileira. Orçamento público e processo orçamentário. Gestão na administração 
pública. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Conceito e campo de atuação. Princípios Fundamentais de 
Contabilidade. Controle e variações do patrimônio público. Auditoria: Normas brasileiras para o exercício da 
auditoria. Fundamentos de Auditoria. Fundamentos de auditoria das demonstrações contábeis. Objeto da 
auditoria. Controle interno. Técnicas de auditoria. Papéis de trabalho.  Finalidades e objetivos da auditoria 
governamental. Abrangência de atuação. Formas e tipos. Normas relativas à execução dos trabalhos. Normas 
relativas à opinião do auditor. Relatórios e pareceres de auditoria. Testes de auditoria. Amostragem estatística 
em auditoria. Eventos ou transações subsequentes. Revisão analítica. Entrevista. Conferência de cálculo. 
Confirmação. Interpretação das informações. Observação.  
 

Cargo: Bibliotecário/Documentalista – Perfil profissional. Organização e administração de bibliotecas. 
Formação e desenvolvimento de coleções: planejamento e elaboração de políticas, seleção, aquisição, 
avaliação, desbastamento e descarte. Ciência da informação. Automação e informatização. Tipologia. 
Intercâmbio. AACR2: Catalogação e classificação. CDD. ABNT NBR ISO 2108:2006 - Número padrão 
Internacional de Livro (ISBN). Controle bibliográfico. Normalização de publicações oficiais: normas da ABNT 
para documentação - NBR-6021, NBR-6022, NBR- 6023, NBR-6027, NBR-6029, NBR-6034, NBR-10520, 
NBR-10719 e NBR-14724. Legislações pertinentes a profissão de bibliotecário. Código de Ética do 
Bibliotecário. Normas brasileiras de documentação. Direitos autorais. 
 

Cargo: Contador – Noções sobre Administração Pública: Serviço público: conceito. Organização da 
administração pública brasileira. Orçamento público e processo orçamentário. Gestão na administração 
pública. Processo de planejamento-orçamento: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei 
orçamentária anual. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: da fiscalização contábil, 
financeira e orçamentária (art. 70 ao 75), das finanças públicas (art. 163 ao 169). Controle externo e interno 
na administração pública. Tomada e prestação de contas. Lei de Responsabilidade Fiscal: Lei Complementar 
nº 101, de 05/05/00. Lei nº. 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações (das licitações e contratos públicos). 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Conceito e campo de atuação. Princípios Fundamentais de 
Contabilidade. Controle e variações do patrimônio público. Contabilização de atos e fatos contábeis. Receitas 

http://www.mds.gov.br/
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e despesas públicas: execução orçamentária e financeira. Ingressos e dispêndios extraorçamentários. 
Estrutura e análise dos balanços e demonstrações contábeis. Suprimento de fundos. Despesas de exercícios 
anteriores. Restos a pagar. Dívida ativa. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao setor público (NBC 
T 16). Normas e manuais editados pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN e Secretaria de Orçamento 
Federal – SOF, referentes a: procedimentos contábeis orçamentários, procedimentos contábeis patrimoniais, 
procedimentos contábeis específicos, plano de contas aplicado ao setor público, demonstrações contábeis 
aplicadas ao setor público e demonstrativo de estatística de finanças públicas. Lei 4.320, de 17/03/1964 e 
alterações posteriores. Resolução CFC nº. 803/96 e suas alterações. As prerrogativas profissionais, 
especialmente a Resolução CFC nº. 560/93 e suas alterações. Código de Ética Profissional do Contador. 
 

Cargo: Economista – Macroeconomia: Identidades macroeconômicas básicas. Sistema de Contas 
Nacionais. Contas Nacionais no Brasil. Conceito de Déficit e Dívida Pública. O Balanço de Pagamentos no 
Brasil. Agregados Monetários. As contas do Sistema Monetário. Papel do Governo na economia: estabilização 
econômica, promoção do desenvolvimento e redistribuição de renda. A teoria Keynesiana. Papel da política 
fiscal, comportamento das contas públicas. Financiamento do déficit público no Brasil. Política monetária. 
Relação entre taxas de juros, inflação e resultado fiscal. Relação entre comportamento do mercado de 
trabalho e nível de atividade, relação entre salários, inflação e desemprego. A oferta e demanda agregada. 
Desenvolvimento brasileiro no pós-guerra: Plano de metas, o milagre brasileiro, o II PND, a crise da dívida 
externa, os planos de Estabilização e a economia brasileira contemporânea. Instrumentos de Política 
Comercial: tarifas, subsídios e cotas; globalização, blocos econômicos regionais e acordos multilateral e 
bilateral de comércio exterior; o Mercado de Capital Global. Organismos Internacionais: FMI, BIRD, BID, 
OMC.  Microeconomia: Estrutura de Mercado: concorrência perfeita, concorrência imperfeita, monopólio, 
oligopólio; dinâmica de determinação de preços e margem de lucro; padrão de concorrência; análise de 
competitividade; análise de indústrias e da concorrência; vantagens competitivas; cadeias e redes produtivas; 
competitividade e estratégia empresarial. Economia do Setor Público: conceito de bem público; 
externalidades; funções governamentais; conceitos gerais de tributação; tendências gerais da evolução do 
gasto público no mundo. Noção de sustentabilidade do endividamento público; evolução do déficit e da dívida 
pública no Brasil. Economia Brasileira: Evolução da economia brasileira e da política econômica desde o 
período do “milagre econômico”. Reformas estruturais da década de 90. Economia brasileira no pós-Plano 
Real: concepções, principais problemas, conquistas e desafios. O ajuste de 1999. Instrumentos de 
financiamento do setor público e Parceria Público-Privada (PPP). Código de Ética Profissional. 
 

Cargo: Enfermeiro – Enfermagem Médico-Cirúrgica: definição, etiologia e cuidados de enfermagem das 
doenças infecciosas, respiratórias, cardiovasculares, neurológicos e crônicas degenerativas. Enfermagem na 
Assistência Integral à Saúde do Adulto e do Idoso: Hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes melius 
(DM). Enfermagem nos programas Nacionais de Controle da Tuberculose e Hanseníase. Programa Nacional 
de Imunização. Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria: relacionamento interpessoal e terapêutico, 
principais doenças psiquiátricas e tratamento, drogas usadas em psiquiatria. Enfermagem em Saúde 
Ocupacional. Anatomia e Fisiologia. Semiologia e Semiotécnica. SAE – Sistematização da Assistência de 
Enfermagem.  Técnicas: higiene e conforto do paciente; cálculo e administração de medicação e soluções; 
Nutrição enteral e parenteral; Sondagens: gástrica, enteral e vesical; Transfusões de sangue e 
hemoderivados; Avaliação de feridas; Curativos e coberturas; Estomaterapia; Lavagem gástrica; Enema; 
Balanço hídrico; Oxigenoterapia e inaloterapia. Doenças transmissíveis e sexualmente transmissíveis: formas 
de prevenção, isolamento e cuidados de enfermagem. Vacinação: normas do Ministério da Saúde. Unidade 
de Centro Cirúrgico e Central de Material Esterilizado e de Recuperação Pós-anestésica: cuidados de 
enfermagem no pré, trans e pós-operatório de cirurgias, desinfecção e esterilização de materiais, métodos de 
controle de infecção hospitalar. Enfermagem na Assistência Integral à Saúde da Mulher: câncer ginecológico, 
câncer de mama, planejamento familiar. Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de enfermagem no Pré-
natal, parto, puerpério; assistência de enfermagem ao recém-nascido normal e patológico. Enfermagem 
Pediátrica: Diarréia e Terapia de reidratação oral, infecções respiratórias agudas, crescimento e 
desenvolvimento, atendimento à criança sadia e hospitalizada, doenças comuns na infância, vacinação, 
cuidados especiais com medicamentos e sua administração. Administração Aplicada à Enfermagem: o 
hospital, serviços hospitalares, rotinas hospitalares, passagem de plantão, escalas de atividades, relatório de 
enfermagem, sistema de comunicação com os serviços, admissão, alta, transferência e óbito de pacientes, 
recursos humanos, físicos e materiais para a prestação da assistência de enfermagem. Legislação 
profissional de enfermagem. Resoluções do COFEN - Lei do Exercício Profissional. Lei 8.080/90. Lei 
8.142/90. Enfermagem em Pacientes Críticos: primeiro atendimento em pronto socorro em pacientes 
traumáticos e clínicos, atendimento em parada cardiorrespiratória, cirúrgicos ou politraumatizados. Principais 
medicações usadas em emergência. Sistema Único de Saúde. Saúde da família: vigilância epidemiológica, 
doenças emergentes e reemergentes em saúde pública e controle de zoonoses. Código de Ética Profissional.  
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Cargo: Engenheiro Agrônomo – Genética agronômica: Princípios básicos da genética. Morfologia vegetal: 
Estruturas internas e externas das partes constituintes dos vegetais relacionadas com suas funções na 
planta.Botânica agrícola: Identificar e denominar espécies vegetais de interesse agronômico. Reconhecer a 
filogenia das plantas, sua origem, formas de multiplicação e utilização. Fisiologia vegetal: Processos de 
nutrição, metabolismo, crescimento e desenvolvimento dos vegetais, relacionados com os demais fatores que 
afetam crescimento de plantas.Controle de plantas daninhas: Identificação das principais plantas daninhas 
que atacam lavouras comerciais e minimizar os prejuízos causados pelas mesmas.Fitopatologia:Fatores 
técnicos, ambientais, econômicos e sócio-culturais relacionados com a ocorrência de doenças em plantas. 
Analisar e discutir os diversos tipos de doenças e de controle. Entomologia: Bioecologia e danos causados 
pelos principais insetos de interesse agrícola do Brasil e planejar, executar, supervisionar e orientar 
programas, dentro do enfoque do Manejo Integrado de Pragas (MIP), com eficiência, baixo custo e reduzidos 
danos ao ambiente. Administração e economia rural: Princípios da Teoria Econômica, analisedas relações 
econômicas que se estabelecem entre os agentes e auxiliar na busca de alternativas para o desenvolvimento 
do setor agropecuário. Topografia: Levantamentos topográficos, estimar as grandezas de medição e elaborar 
a representação cartográfica. Máquinas e implementos agrícolas: Motores e tratores agrícolas e seus 
implementos, avaliar o desempenho, dimensionar, selecionar, regular e realizar manutenção em uma frota de 
máquinas e implementos agrícolas, visando à economicidade da exploração agropecuária e à segurança no 
trabalho. Irrigação e drenagem:Sistemática solo-água-planta-atmosfera. Identificar, analisar e equacionar 
problemas de hidráulica agrícola ligados a irrigação e drenagem no sistema integrado bem como calcular, 
otimizar e executar projetos de irrigação e drenagem, visando ao aumento da produtividade 
agrícola.Climatologia: Elementos meteorológicos e climatológicos de importância agropecuária na baixa 
troposfera, interpretar sua variação espacial e temporal e identificar sua influência nas atividades do setor 
primário.Ecologia agrícola:Interação entre comunidades vegetais e fatores ecológicos e sua quantificação 
através de técnicas de avaliação.Agricultura:Características morfofisiológicas das plantas com os fatores de 
produção e utilizar as técnicas culturais, objetivando manejo adequado das culturas anuais bem como da 
propriedade rural.Olericultura:Analisar, avaliar, coordenar e executar projetos de desenvolvimento sustentável 
de sistemas de produção olerícola familiar e empreseraial. Sementes: Analisar e executar os processos 
referentes à produção, beneficiamento, conservação e análise de sementes. Solos:Formação do solo, 
propriedades e processos químicos, físicos e biológicos do solo classificação e levantamentos de solos, 
correção da acidez e adubação, erosão do solo. Código de Ética Profissional.  
 

Cargo: Engenheiro/Área Ambiental – Esgoto Sanitário: Fundamentos de Saúde Pública. Princípios do 
Tratamento de Esgoto. Disposição Final de Efluentes. Tratamento de Água: Abastecimento de Água. 
Reservatórios e Redes de Distribuição de Água. Recursos hídricos e efluentes líquidos. Reúso da Água. 
Parâmetros de Qualidade da Água. Poluição Atmosférica: Características da Atmosfera.  Emissões 
atmosféricas e mudanças climáticas. O Efeito Estufa e o Aquecimento Global. Energia: Fontes de Energia 
Renováveis. O Uso da Energia. Gerenciamento de Resíduos e Solos Contaminados.  Tratamento e 
Disposição Final de Resíduos Sólidos: Planejamento ambiental. Planejamento Territorial. Urbanismo. 
Vocação e Uso do Solo. Microbiologia Aplicada ao Saneamento Ambiental. Avaliação de Impacto Ambiental: 
Impactos e Aspectos Ambientais. Indicadores de Impacto Ambiental. Análise de Risco. Interferência nos 
Sistemas Ambientais. Degradação e Dano Ambiental. Avaliação de Recursos e Danos Ambientais. 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. Licenciamento Ambiental. Avaliação Econômica de Impactos 
Ambientais. Avaliação do Ciclo de Vida. Prevenção da Poluição. Auditoria Ambiental. Gestão de Áreas 
Degradadas, Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. 
Fundamentos de Limnologia: Eutrofização em Corpos d’agua. Recuperação de Ecossistemas Lacustres. 
Águas Continentais, Características do Meio. Fundamentos de Hidrologia: Precipitação. Escoamento 
Superficial. Infiltração. Evaporação e Transpiração. Águas Subterrâneas. Hidrograma Unitário. Vazões e 
Enchentes. Medição de Vazão. Geoprocessamento: Sensoriamento Remoto do Ambiente. Elementos da 
Interpretação Visual da Imagem. Fundamentos de Geologia. Fundamentos de Mecânica dos Solos. 
Legislação Ambiental: Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Atividades Lesivas ao Meio  
Ambiente ,Gerenciamento Ambiental da Qualidade do Solo. Emissão de poluentes atmosféricos para fontes 
fixas e legislação de Interesse. Código de Ética Profissional. 
 

Cargo: Engenheiro/Área Construção Civil – Noções de avaliação e perícias. Materiais de construção civil – 
aglomerantes, agregados, pastas e argamassas, concretos hidráulicos, materiais metálicos, cerâmicos e 
betuminosos, pedras naturais, madeiras, tintas, vernizes e vidros. Técnicas de construção civil – elementos 
referentes a edificação, movimento de terra, máquinas, equipamentos, canteiro de obras, técnicas de 
fundações, tecnologia dos elementos de vedação, tipos de coberturas, estruturação do edifício, revestimentos, 
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pisos, pinturas, racionalização e tecnologia das construções, memorial descritivo, orçamentos, cronograma 
físico-financeiro, higiene e segurança do trabalho. Instalações prediais – instalações prediais de água fria e 
quente, instalações de esgotos e de águas pluviais, tratamentos individuais de esgotos domésticos, 
instalações elétricas, instalações de gás, instalações contra-incêndio. Projetos de engenharia civil – 
conceituação de arquitetura e de espaço edificado, tipologia e função do edifício, edificações uni e 
plurifamiliares, comerciais e industriais. Projetos estruturais – caracterização estrutural de um edifício, plantas 
de formas e ferragens, cargas, esforços internos, concreto armado, materiais componentes, dimensionamento 
de pilares, vigas e lajes, desenvolvimento do projeto estrutural. Estruturas de madeira e estruturas metálicas. 
Fundações – propagação e distribuição de pressões no solo, fundações diretas, fundações profundas, 
reconhecimento do subsolo, sondagens e escolha do tipo de fundações. Topografia – planimetria, altimetria, 
planialtimetria-cadastral, desenvolvimento de projetos de loteamento. Transportes – estudo do trânsito, 
contagens volumétricas, pesquisa de origem e destino, planejamento de transportes, estimativa de trânsito 
futuro, volume de projeto, dimensionamento e coordenação de semáforos, sinalização de segurança em vias, 
estudos de acidentes, projeto geométrico rodovias e vias urbanas, terraplanagem, cálculo de volumes e 
distâncias de transportes, pavimentação, funcionamento dos sistemas de pavimentação flexível, articulados e 
rígidos, dimensionamento do pavimento. Urbanismo – funções urbanas, estruturas e morfologia urbana, 
utilização dos espaços urbanos, planejamento e gerenciamento de obras urbanas, infra-estrutura, 
equipamentos e serviços urbanos, legislação urbana, plano diretor, plano municipal de desenvolvimento 
estatuto da cidade. Informática – conhecimento específico de AutoCad, Excel, Word e outros programas 
necessários para organizar e disponibilizar arquivos digitais dos projetos. Código de Ética Profissional.  
 

Cargo: Engenheiro/Área Elétrica – Eletrônica Básica e Eletricidade Básica. Conceitos. Condutores e 
isolantes. Componentes elétricos e eletrônicos. Corrente Elétrica. Lei de Ohm. Diferença de Potencial. 
Energia Elétrica. Efeito Joule. Circuitos Série, Paralelo e Misto. Reguladores de Tensão. Fontes de Tensão e 
de Corrente. Capacitância. Indutância. Capacitores. Indutores. Símbolos e Convenções. Potência Elétrica. 
Eletromagnetismo. Grandezas Elétricas e Magnéticas. Forças de Coulomb. Campo Elétrico. Lei de Gauss e 
Fluxo Elétrico. Energia e Potencial Elétrico de conjunto de cargas. Corrente, densidade de corrente e 
condutores. Materiais dielétricos e capacitância. Equação de Laplace. Lei de Ampère e o campo magnético. 
Equações de Maxwell. Circuitos C.C. e C.A. Fator de Potência. Filtros. Casadores de Impedância. LED. SCR. 
Tiristor. Diac. Triac. Optoacopladores. Fontes de Tensão e de corrente. Análise de circuitos em corrente 
contínua e corrente alternada. Instalações Elétricas. Proteção. Leitura e interpretação de esquemas e 
diagramas uni e trifilares. Transientes. Transitório e Regime Permanente. Conversão Delta-Estrela e Estrela-
Delta. Instrumentos e Medidas. Unidades usuais. Sistema Internacional de Unidades. Erro e Tolerância. 
Aparelhos de medida. Instrumentos de bobina móvel, eletrostáticos, de ferro móvel e eletrodinâmicos. 
Fundamentos dos instrumentos de medição. Quocientímetros. Fasímetros. Ponte de Wheatstone. 
Osciloscópio. Gerador de ondas senoidais. Voltímetro. Amperímetro. Wattímetro. Freqüencímetro. Multímetro. 
Medidores. Controle de circuitos. Medidas elétricas. Medição de resistências elétricas. Localização de defeitos 
nos cabos elétricos isolados. Medição de impedância, da resistência de “terra” e da resistividade do solo. 
Instrumentos elétricos de medida. Aparelhos auxiliares para medidas em circuitos de corrente alternada e 
contínua. Eletrônica Linear. Semicondutores. Diodos. Transistores. Transformadores. Regulador de tensão. 
Retificadores. Fonte de Alimentação. Amplificadores a transistor. Realimentação. Circuitos RC, RL e RLC. 
Circuitos Integradores. Transistor de Efeito de Campo. Amplificadores de RF. Osciladores. Amplificadores de 
Potência. Amplificador Operacional. Eletrônica Digital. Conceitos. Sistemas binário e hexadecimal. Álgebra de 
Boole. Tabelas verdade e símbolos lógicos. Famílias lógicas. Portas lógicas. Circuitos Combinacionais. 
Multivibradores e Flip-Flop. Componentes. Circuitos digitais. Registradores. Contadores. Conversores A/D e 
D/A. Memórias. Microcontroladores e Microprocessadores. Circuitos Sequenciais. Circuitos elétricos. 
Definições e parâmetros de circuitos. Valores médio e eficaz. Impedância complexa e notação de fasores. 
Circuitos em série e paralelo. Potência e correção do fator de potência. Ressonância série e paralelo. Análise 
de circuitos pelas correntes de malha e pelas tensões dos nós. Teoremas de Norton e Thevenin. Teoremas 
gerais de circuitos. Indutância mútua. Sistemas Polifásicos. Transitórios em circuitos. Transmissão por Fios e 
Cabos. Conceitos. Características. Tipos de Fios e de Cabos. Tipos de Linhas. Práticas de Instalação. 
Equipamentos de Testes. Tensões de Transmissão. Isoladores. Ferragens e acessórios. Estruturas das 
Linhas de Transmissão. Transmissão de energia elétrica. Rede elétrica: geradores, rede estabilizada, no-
break, elevadores, sistema de refrigeração, CFTV, segurança eletrônica e aterramento. Distribuição de 
Energia. Princípios básicos. Linhas de baixa, média e alta tensão. Redes. Quadros e painéis. 
Transformadores. Distribuição de energia elétrica. Sistemas de Potência. Sistemas elétricos. Circuitos 
trifásicos. Circuito série. Sistemas elétricos de corrente contínua. Subestações rebaixadoras. Valores 
percentuais e por unidade. Componentes simétricas e de Clarke. Conversão de Energia. Conversão 
eletromecânica de energia. Processos de conversão de energia elétrica. Análise de sistemas magnéticos. 
Transformação de energia elétrica. Máquinas comutadoras. Máquinas polifásicas. Equipamentos elétricos. 
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Normas, fontes de energia, consumos. Problemas comuns a todas as instalações, sobretensões, 
coordenação de isolamento, ligação a terra, condição do neutro nos sistemas trifásicos. Os aparelhos de 
comando. Os comandos nos circuitos elétricos e os fenômenos relativos, meios e modos de extinção do arco, 
características construtivas dos disjuntores, disjuntores de comando, seccionadores e outros dispositivos para 
baixa tensão. Relé, descarregadores de sobretensão, sistemas de telecomando e de telemedida. Conceitos e 
fundamentos aplicados à manutenção predial (preventiva e corretiva). Planejamento e controle da 
manutenção (anual das atividades; sistema de ordem de serviços; histórico de intervenções em 
equipamentos). Instalações elétricas. Instalações prediais de luz e força. Proteção e controle de circuitos. 
Luminotécnica. Iluminação predial. Iluminação de áreas externas. Instalações para força motriz. Circuitos de 
sinalização. Instalações de pára-raios prediais. Melhoramento do fator de potência e instalação de 
capacitores. Técnica da execução das instalações elétricas. Medidores de energia. Especificações prediais. 
Dimensionamento da seção de condutores elétricos. Iluminação industrial. Fator de potência. Curto-circuito 
em instalações de baixa-tensão. Proteção e coordenação. Aterramento. Sistema de aterramento e malha de 
terra. Projeto de Subestação de consumidor.  
 

Cargo: Engenheiro/ Área Pesca – Botânica Aquática. Zoologia Aquática. Biologia dos Animais Aquáticos. 
Geologia de Ambientes Aquáticos. Ecologia. Termodinâmica Técnica. Microbiologia Geral e do Pescado. 
Aspectos da Pesca Brasileira. Oceanografia. Economia Pesqueira. Engenharia para a Aquicultura. Mecânica 
Aplicada à Pesca. Dinâmica de Populações e Avaliação de Recursos Pesqueiros. Navegação. Manejo de 
Bacias Hidrográficas. Pesqueira. Fisioecologia de Animais Aquáticos. Tecnologia do Pescado. Máquinas e 
Motores Utilizados na Pesca. Administração e Legislação Pesqueira. Instalações Pesqueiras. 
 

Cargo: Estatístico – Estatística descritiva e análise exploratória de dados. Cálculo de probabilidades. 
Inferência Estatística: Amostragem, tamanho amostral e distribuições amostrais. Técnicas de amostragem: 
amostragem aleatória simples, amostragem estratificada, amostragem sistemática, amostragem por 
conglomerados. Modelos de Regressão: Regressão linear simples, estimação dos parâmetros do modelo, 
inferência na regressão, coeficiente de correlação e determinação e análise de resíduos. 
 

Cargo: Médico/Área Clínica Geral – Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e prevenção das 
doenças: Cardiológicas: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, valvopatias, arritmias cardíacas, 
cardiopatias congênitas, doença reumática, doenças da aorta, hipertensão arterial e pulmonar, endocardite, 
dislipidemia, gravidez e cardiopatia, síndrome metabólica, choque. Atendimento de Parada 
Cardiorrespiratória. Vasculares: insuficiência arterial periférica, insuficiência venosa, trombose venosa, 
tromboembolismo arterial, tromboembolismo pulmonar, arterites, Síndrome do Pé Diabético, varizes de 
membros inferiores. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite, pneumonia, tuberculose, 
pneumopatia intersticial, neoplasias, doença pulmonar obstrutiva crônica, afecções da pleura. Do sistema 
digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, 
insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular do cólon, 
neoplasias. Renais: insuficiência renal, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, 
nefrolitíase, infecções urinárias. Metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes 
mellitus, hipotireodismo, hipertireodismo, doenças da hipófise e da adrenal. Hematológicas: anemias, 
leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. 
Reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, 
doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, 
neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: transtornos psiquiátricos na clínica geral, demêmcia, 
álcool e fumo na clínica médica, transtornos relacionados ao uso de drogas, depressão, transtorno afetivo 
bipolar, esquizofrenia, transtornos ansiosos, fóbicos e obsessivo-compulsivo, neuroses histéricas, transtornos 
somatoformes, transtornos da personalidade, urgências psiquiátricas. Infecto-contagiosas: sarampo, varicela, 
rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente 
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, 
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses. 
Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, 
infecções bacterianas imunológicas, doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafiloxia. 
 

Cargo: Médico Veterinário – Reprodução Animal. Inspeção Sanitária. Principais doenças infecciosas 
transmissíveis ao homem. Principais doenças parasitárias transmissíveis ao homem. Toxi-infecções 
alimentares. Beneficiamento do leite de consumo. Controle Químico e microbiológico de leite e produtos 
lácticos. Aspectos higiênicos e sanitários do pescado. Patologia Animal. Etiologia. Diagnóstico. Tratamento, 
controle e erradicação relativos ás doenças: Febre Affosa, Raiva, Anaplasmose, Brucelose, Peste Suma, 
Carências Vitamínico-minerais, Principais Ectoparasitoses de bovinos e suínos, principais doenças das aves. 
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Bovinocultura de corte e bovinocultura de leite: Formação e manejo de pastagem e forrageiras. Código de 
Ética do Médico Veterinário. 
 

Cargo: Nutricionista – Segurança alimentar. Nutrição básica aplicada. Educação nutricional. Administração 
de Unidades de Alimentação e Nutrição. Avaliação Nutricional. Conservação de alimentos. Desnutrição. 
Digestão, absorção e metabolismo. Dietoterapia. Higiene dos Alimentos. IDR. Legislação Brasileira. Alimentos 
Funcionais. Noções de Gastronomia. Intoxicação Alimentar. Microbiologia dos alimentos. Nutrição dos grupos 
etários. Nutrição Enteral e Parenteral. Nutrição Materno Infantil. Principais carências nutricionais. Técnica 
Dietética. Tecnologia dos Alimentos. Alimentos Funcionais. Noções de gastronomia. Código de Ética 
Profissional. 
 

Cargo: Odontólogo – Conhecimentos Específicos - Anatomia dental: dentes permanentes e decíduos; 
características. Patologia oral e maxilofacial: anormalidades dentárias; doenças da polpa e do periápice; 
doenças periodontais,defeitos de desenvolvimento da região bucal e maxilofacial; infecções bacterianas, 
fúngicas, protozoárias e virais; patologia das glândulas; tumores e cistos; distúrbios hematológicos; patologia 
óssea; doenças dermatológicas. Cárie: etiologia; diagnóstico; prevenção; tratamento. Adequação do meio 
bucal. Isolamento do campo operatório. Técnicas anestésicas em odontologia. Biosegurança em odontologia: 
esterilização; conceitos; proteção do paciente e do profissional. Flúor: bioquímica; mecanismo de ação; 
toxicologia; uso tópico, uso sistêmico. Terapêutica e farmacologia odontológica: prescrição, indicação e 
contra-indicação, mecanismo de ação do fármaco. Radiologia odontológica: proteção; técnicas radiográficas; 
interpretação de imagem. Materiais dentários: materiais restauradores; materiais de moldagem; materiais do 
complexo dentina polpa; cimentos odontológicos. Procedimentos restauradores: técnica direta; técnica 
indireta; preparo cavitário. Odontopediatria: erupção dentária; hábitos bucais; prevenção; traumatismo na 
dentição. Código de Ética Profissional. 
 

Cargo: Pedagogo – História da educação. Fundamentos da Educação. Filosofia da Educação. Tendências 
pedagógicas. Gestão Pedagógica. Gestão da educação. Processo de ensino e aprendizagem. Planejamento. 
Currículo. Avaliação. Projeto Político Pedagógico. Violência na escola. Disciplina/Indisciplina. Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Políticas Públicas da Educação Nacional. Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Normas do Conselho Nacional 
de Educação. 
 

Cargo: Psicólogo – História e evolução da Psicologia. Processos psíquicos essenciais: consciência, 
sensação, percepção, atenção, memória, emoção, aprendizagem. Pensamento e linguagem. A personalidade 
em seus fundamentos básicos, estruturas e teorias. Desenvolvimento: pressupostos teóricos e ciclos vitais. 
Aprendizagem: cognitivismo, comportamentalismo, psicanálise, humanismo e o processo histórico social. A 
Psicologia Social e conceitos básicos: Técnicas projetivas e psicométricas na Avaliação Psicológica, a ética 
da avaliação, os testes de inteligência, aptidões cognitivas e personalidade. A Psicologia e a Saúde: o papel 
do psicólogo na equipe multidisciplinar; concepções de saúde e doença. Saúde Mental no individuo, na família 
e no trabalho, as psicopatologias. As diferentes abordagens psicoterápicas, temas, técnicas e aplicações. 
 

Cargo: Secretário-Executivo – Classificação de documentos e correspondência. Administração de Arquivos. 
Técnicas de Secretariado: gerenciamento do tempo e controle de agenda, agenda virtual, atendimento ao 
público. Noções de cerimonial. Conceitos e fundamentos da Administração. Relacionamento interpessoal. 
Gestão de Pessoas.  Profissão de Secretário. Redação Oficial. Código de Ética do Profissional.  
 

Cargo: Técnico em Assuntos Educacionais – História da educação. Fundamentos da Educação. Filosofia 
da Educação. Tendências pedagógicas. Gestão Pedagógica. Gestão da educação. Processo de ensino e 
aprendizagem. Planejamento. Currículo. Avaliação. Projeto Político Pedagógico. Violência na escola. 
Disciplina/Indisciplina. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Políticas Públicas da 
Educação Nacional. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 
Normas do Conselho Nacional de Educação. 
 

Cargo: Tecnólogo/Formação em Informática – Introdução ao processamento de dados. Teoria da 
computação. Sistemas aplicativos. Sistemas operacionais. Desenvolvimento de sistemas. Lógica de 
programação e estruturas de dados. Bancos de dados. Hardware. Manutenção de microcomputadores. 
Redes. Ferramentas para edição de textos, planilhas eletrônicas e geração de slides. Segurança. Internet. 
Editoração gráfica. Software livre. Informática na educação. Programação de computadores. Algoritmos e 
lógica de programação. Arquitetura de computadores. Redes de computadores. Programação web. Design 
gráfico. Programação orientada a objetos. Projetos de sistemas. Gestão da tecnologia da informação. 
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Comércio eletrônico. Sistemas distribuídos. Análise de sistemas. Conhecimentos técnicos relativos ao 
processamento de software livre. Sistemas de informação. Engenharia de software. Segurança de sistemas e 
redes. Configuração e manutenção de computadores. 

BIBLIOGRAFIA 

A critério da banca pode ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos especificados. 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO NÍVEL INTERMEDIÁRIO – CLASSE D 

CONHECIMENTOS GERAIS: comum a todos os cargos 

Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de texto. Vocabulário. Fonemas e Letras: classificação 
dos fonemas. Encontros vocálicos: ditongo, hiato, tritongo. Encontro consonantal e dígrafo. Divisão silábica. 
Sílaba tônica. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Ortografia. Estrutura e formação das 
palavras. Classe de palavras: substantivo: flexões e grau; adjetivo: flexões e grau; verbos regulares e 
irregulares: conjugações, modos e tempos verbais; pronomes: pessoal reto e oblíquo, demonstrativo, 
possessivo e relativo; artigo; numeral: ordinal, cardinal, multiplicativo e fracionário; advérbio; preposição; 
conjunção; interjeição e onomatopeia.  Frase, oração, período. Sintaxe do período simples e composto. 
Pontuação. Uso dos porquês. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, 
polissemia, denotação e conotação. Neologismo e estrangeirismo. Ortoépia e Prosódia. Reescrita de frases. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação pronominal. Compreensão e 
interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Alguns elementos constitutivos do texto: discurso direto, 
indireto, indireto livre, pressuposto, subentendido e ambiguidade. Figuras de Linguagem. Funções da 
Linguagem (Fática, Conativa, Poética, Referencial, Emotiva, Metalinguística). Intertextualidade.  Coesão e 
coerência. Acordo Ortográfico (em vigor desde janeiro de 2009). 
 

Informática Básica – Microsoft Word 2007 e/ou versões superiores: edição e formatação de textos, 
cabeçalhos e rodapés, parágrafos, fontes, impressão, ortografia e gramática, mala direta, alterações e 
comentários, gráficos e organogramas, marcadores, hiperlinks. Microsoft Excel 2007 e/ou versões superiores: 
pastas de trabalho, conceitos de células, linhas, colunas, fórmulas, função, XML, importação de dados, 
gráficos e organogramas, macros, Hiperlinks, Faixa de opções e impressão. Windows 7: pastas, diretórios e 
subdiretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência. Menu iniciar, barra de tarefas, 
SNAP, Personalização, Compartilhamento, Impressoras e Dispositivos, segurança. Internet: Definição, 
Navegação na internet, domínios, tipos de serviços, redes sociais, impressão de páginas. Correio eletrônico: 
envio de mensagens (anexação de arquivos, cópias), contatos, tarefas, anotações, lixo eletrônico, spam. 
 

Matemática – Conjuntos numéricos: operações e propriedades. Equações e inequações de 1
o 

grau e 
sistemas: resolução e problemas. Equações e inequações de 2o grau e sistemas: resolução e problemas. 
Funções: afim, quadrática, modular, exponencial e logarítmica. Razão e proporção. Regra de três simples e 
composta. Porcentagem. Juros simples e composto. Medidas de comprimento, superfície, volume, 
capacidade, massa e tempo. Áreas e perímetros de figuras planas. Volume e área de sólidos geométricos. 
Semelhança e Congruência de triângulos. Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras. Relações métricas no 
triângulo retângulo. Trigonometria: trigonometria no triângulo retângulo, Lei dos Senos e dos Cossenos, 
funções circulares, identidades trigonométricas, transformações, funções trigonométricas, equações e 
inequações trigonométricas. Matrizes, determinantes e sistemas lineares. Polinômios: função polinomial, 
equações polinomiais, operações e propriedades. Estatística: Média aritmética simples e ponderada, moda, 
mediana, tabelas de frequência, medidas de dispersão e análise de tabelas e gráficos. Probabilidade. Análise 
Combinatória. Sequências e Progressões. Geometria Analítica. Números Complexos: operações e 
propriedades. Resolução de situações-problema. 
 

Legislação – Regime Jurídico Único – Lei nº. 8.112/1990. Lei nº. 11.091/2005 e suas alterações até a data de 
publicação do Edital no Diário Oficial da União. Código de Ética – Decreto nº. 1.171/1994. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Cargo: Técnico de Laboratório/Área Ciências – Seres vivos. Relação entre os seres vivos e o ambiente. O 
homem e a sua ação sobre o ambiente. Princípios básicos que regem as funções vitais dos seres vivos. 
Relação entre estruturas e funções dos sistemas e suas adaptações ao meio. Animais e plantas. Vírus, 
bactérias, fungos, algas e protozoários; importância ambiental e importância para os seres vivos. Fisiologia e 
anatomia do corpo humano. Utilização racional dos recursos naturais. Diversidade dos materiais extraídos da 
natureza, transformados e produzidos pelo homem. Noções básicas de Biologia. Biodiversidade. Ecologia. 
 

Cargo: Assistente em Administração – Aspectos gerais da redação oficial: Sinais e Abreviaturas, Pronomes 
de Tratamento. Comunicações oficiais: Padrão Ofício: ofício, aviso, memorando. Exposição de Motivos, 
Mensagem, Telegrama, Fax, Correio Eletrônico. Organização de arquivos. Noções de Administração Pública. 
Noções de Contabilidade Pública. Noções sobre SIAFI e SICAF. Licitação.  
 

Cargo: Técnico de Laboratório/Área Ciências Biológicas – Seres vivos. Relação entre os seres vivos e o 
ambiente. O homem e a sua ação sobre o ambiente. Princípios básicos que regem as funções vitais dos seres 
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vivos. Relação entre estruturas e funções dos sistemas e suas adaptações ao meio. Animais e plantas. Vírus, 
bactérias, fungos, algas e protozoários; importância ambiental e importância para os seres vivos. Fisiologia e 
anatomia do corpo humano. Utilização racional dos recursos naturais. Diversidade dos materiais extraídos da 
natureza, transformados e produzidos pelo homem. Noções básicas de Biologia. Biodiversidade. Ecologia. 
 

Cargo: Técnico de Laboratório/Área Construção Civil – Princípios básicos de construção. Materiais de 
construção. Mecânica dos Solos. Ensaios em materiais de construção. Manuseio da instrumentação e 
operação de equipamentos utilizados em laboratório de construção civil. Elaboração de projetos em AutoCad. 
Elaboração da quantificação e da especificação de insumos e produtos utilizados em laboratório de 
construção civil. Segurança do trabalho em laboratório de construção civil. 
 

Cargo: Técnico de Laboratório/Área Eletroeletrônica – Circuitos elétricos. Medidas elétricas: medição e 
unidades de medida. Materiais elétricos. Máquinas elétricas (motores e geradores). Equipamentos elétricos 
(transformadores, disjuntores, chaves seccionadoras, pára-raios, banco de capacitores). Eletromagnetismo. 
Sistemas trifásicos. Aterramento. Sistema Internacional de Unidades e conversões. Acionamentos e controles 
elétricos. Instalações elétricas de alta e baixa tensão. Iluminação. Noções de Física: Mecânica Clássica: 
movimento, dinâmica da partícula, trabalho, energia e momento, colisões, cinemática, equilíbrio, gravitação. 
Mecânica dos Fluídos: estática e dinâmica dos fluídos; ondas mecânicas em fluídos. Termodinâmica: leis da 
termodinâmica; temperatura e calor; cinética dos gases. Óptica: natureza e propagação da luz; reflexão, 
refração, difração e interferência; polarização; lentes e redes de difração. Eletromagnetismo e Eletricidade. 
Teoria de Circuitos: leis e elementos que compõem os circuitos lineares e não-lineares; Teoremas dos 
circuitos; Circuitos equivalentes; quadripolos, analise de circuitos lineares de 1ª e 2ª ordem; regime 
permanente sob excitação senoidal; análise de circuitos reativos por fasores; transformadas de Laplace e 
Fourier aplicadas a circuitos. Teoria Eletromagnética: campos eletrostáticos e magnetostático; corrente 
elétrica; campos elétricos e magnéticos variando no tempo; equações de Maxwell; ondas planas; Polarização, 
reflexão, refração e difração de ondas eletromagnéticas; linhas de transmissão e guias de ondas; Antenas: 
Fator de antena, radiação e propagação. Conversão Eletromecânica de Energia: circuitos magnéticos e 
transformadores; princípios de conversão eletromecânica de energia; máquinas elétricas rotativas de corrente 
contínua e corrente alternada. Sistemas de Comunicação: sinais, características, espectros e filtros; 
modulação de sinais; codificação; transmissão de sinais e dados. Ruído. Conversores A/D e D/A; 
Processamento Digital de Sinais. Instalações Elétricas: conceitos básicos; fornecimento de energia elétrica; 
circuitos de iluminação e força; projetos de dimensionamento de condutores, eletrodutos e proteção dos 
circuitos. Eletrônica de Potência: Componentes; Retificadores a Diodo e Tiristor; Comutação; Conversores 
Duais; Cicloconversores; Gradadores; Inversores; Circuitos de Comando. Metrologia: Grandezas, unidades e 
padrões; Técnica e qualidade de medidas; Estudo dos erros; Elementos de medição; Instrumentos de medida 
analógicos; Transformadores para instrumentos; Pontes e potenciômetros; Instrumentos de medida digitais; 
Medidas magnéticas; Medidas de grandezas não-elétricas; Padrões de f.e.m; Parâmetros R, L e C; Elementos 
de medida; Instrumentos analógicos (calibração); Materiais magnéticos e isolantes; Técnicas eletrônicas de 
medição analógicas e digitais; Termos e conceitos do Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM-2008). 
Regulamentação Metrológica. Instrumentação: Princípio de funcionamento de instrumentos de medição. 
Dispositivos de medição de grandezas físicas e químicas: movimento, força, torque, pressão, vazão, 
temperatura, fluxo de calor, nível de líquidos, umidade, composição química e presença de compostos. 
Condicionadores de sinais. Apresentação, manipulação, transmissão e armazenamento de dados e medidas. 
Noções de medidas elétricas e magnéticas. Instrumentos elétricos indicadores; Instrumentação para 
laboratórios de ensaios elétricos e magnéticos e de calibração de grandezas elétricas, temperatura e altas 
freqüências. Uso de Osciloscópios, geradores de sinais e rádio freqüência, Analisadores de espectro. 
Qualidade: Noções de: Sistema de Gestão da Qualidade em laboratórios; Requisitos gerenciais e técnicos. 
Norma NBR ISO IEC 17025. Atividades de Acreditação de Laboratórios; Atividades de Avaliação da 
Conformidade: objetivos, conceitos e histórico; Princípios Básicos do Sistema Brasileiro de Avaliação da 
Conformidade; Mecanismo de Avaliação da conformidade; Plano Brasileiro de avaliação da Conformidade; 
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. 
 

Cargo: Técnico de Laboratório/Área Eletrônica – Noções de Física: Mecânica Clássica: movimento, 
dinâmica da partícula, trabalho, energia e momento, colisões, cinemática, equilíbrio, gravitação. Mecânica dos 
Fluídos: estática e dinâmica dos fluídos. Ondas mecânicas em fluídos. Termodinâmica: leis da termodinâmica, 
temperatura e calor, cinética dos gases. Óptica: natureza e propagação da luz, reflexão, refração, difração e 
interferência, polarização, lentes e redes de difração. Eletromagnetismo e Eletricidade. Teoria de Circuitos: 
leis e elementos que compõem os circuitos lineares e não-lineares. Teoremas dos circuitos. Circuitos 
equivalentes, quadripolos, analise de circuitos lineares de 1ª e 2ª ordem, regime permanente sob excitação 
senoidal, análise de circuitos reativos por fasores, transformadas de Laplace e Fourier aplicadas a circuitos. 
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Teoria Eletromagnética: campos eletrostáticos e magnetostático, corrente elétrica, campos elétricos e 
magnéticos variando no tempo, equações de Maxwell, ondas planas. Polarização, reflexão, refração e 
difração de ondas eletromagnéticas. linhas de transmissão e guias de ondas. Antenas: Fator de antena, 
radiação e propagação. Conversão Eletromecânica de Energia: circuitos magnéticos e transformadores, 
princípios de conversão eletromecânica de energia, máquinas elétricas rotativas de corrente contínua e 
corrente alternada. Sistemas de Comunicação: sinais, características, espectros e filtros, modulação de sinais, 
codificação, transmissão de sinais e dados. Ruído. Conversores A/D e D/A. Processamento Digital de Sinais, 
Instalações Elétricas: conceitos básicos, fornecimento de energia elétrica, circuitos de iluminação e força, 
projetos de dimensionamento de condutores, eletrodutos e proteção dos circuitos. Eletrônica de Potência: 
Componentes. Retificadores a Diodo e Tiristor. Comutação. Conversores Duais. Cicloconversores. 
Gradadores. Inversores. Circuitos de Comando. Metrologia: Grandezas, unidades e padrões. Técnica e 
qualidade de medidas. Estudo dos erros. Elementos de medição. Instrumentos de medida analógicos. 
Transformadores para instrumentos. Pontes e potenciômetros. Instrumentos de medida digitais. Medidas 
magnéticas. Medidas de grandezas não-elétricas. Padrões de f.e.m. Parâmetros R, L e C. Elementos de 
medida. Instrumentos analógicos (calibração). Materiais magnéticos e isolantes. Técnicas eletrônicas de 
medição analógicas e digitais. Termos e conceitos do Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM-2008). 
Regulamentação Metrológica. Instrumentação: Princípio de funcionamento de instrumentos de medição. 
Dispositivos de medição de grandezas físicas e químicas: movimento, força, torque, pressão, vazão, 
temperatura, fluxo de calor, nível de líquidos, umidade, composição química e presença de compostos. 
Condicionadores de sinais. Apresentação, manipulação, transmissão e armazenamento de dados e medidas. 
Noções de medidas elétricas e magnéticas. Instrumentos elétricos indicadores. Instrumentação para 
laboratórios de ensaios elétricos e magnéticos e de calibração de grandezas elétricas, temperatura e altas 
freqüências. Uso de Osciloscópios, geradores de sinais e rádio freqüência, Analisadores de espectro. 
Qualidade: Noções de: Sistema de Gestão da Qualidade em laboratórios. Requisitos gerenciais e técnicos. 
Norma NBR ISO IEC 17025. Atividades de Acreditação de Laboratórios. Atividades de Avaliação da 
Conformidade: objetivos, conceitos e histórico. Princípios Básicos do Sistema Brasileiro de Avaliação da 
Conformidade. Mecanismo de Avaliação da conformidade. Plano Brasileiro de avaliação da Conformidade. 
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. 
 

Cargo: Técnico de Laboratório/Área Informática – Conceitos de processamento de dados. Sistemas 
Operacionais e ferramentas (Windows 2003 e Windows 7). Conhecimentos básicos em redes de 
computadores. Elementos de Teleprocessamento. Cabos (metálicos e ópticos) e conectores de redes de 
computadores. Meios de comunicação de dados. Componentes de redes de computadores: Hubs, Switches, 
Repetidores e Roteadores. Cabeamento Estruturado. Protocolos de comunicação de dados. Modelos OSI e 
Internet. Principais Aplicações/Serviços do modelo Internet (TCP/IP). Montagem e configuração de Hardware 
e periféricos. Instalação e configuração de periféricos/adaptadores. Conhecimentos básicos de Organização e 
Arquitetura de Computadores. Instalação, suporte e customização de: Windows 7 e Windows 2003 Server, 
Clientes Telnet e SSH, Antivírus, Microsoft Office 2007 e Open Office, Microsoft Outlook 2007, Internet 
Explorer, Netscape e Opera. Domínio do ambiente Windows. Domínio das ferramentas do Microsoft Office 
2007 e Open Office. Suporte a clientes utilizando módulos de controle remoto. Configuração local de redes de 
computadores em ambiente Windows. Criação e recuperação de Backup/cópias de segurança. Noções gerais 
de operação da planilha. Excel 2007: digitação e edição de dados, construção de fórmulas para cálculos de 
valores, formatação de dados e gráficos. Noções gerais de utilização de Internet. Utilização do correio 
eletrônico. Redes sem fio: Características, Segurança, Padrões. Política de segurança. Senhas. Firewall. 
Políticas para acesso remoto. Redes privadas virtuais. 
 

Cargo: Técnico de Laboratório/ Área Mecatrônica – Instalação mecatrônica. Eletrotécnica para 
mecatrônica. Acionamentos elétricos. CAD aplicado a mecatrônica. Elementos de máquinas. Processo de 
usinagem. Acionamento hidráulico e pneumático. Robótica industrial. Eletricidade e eletrônica. Automação 
industrial. 
 

Cargo: Técnico de Laboratório/Área Recursos Pesqueiros – Produção nacional de pesca. Biologia de 
organismos aquáticos. Sistemas de produção de organismos aquáticos. Espécies de peixes nativas e 
exóticas.  Manejo e tecnologias de cultivo de peixes. Larvicultura. Qualidade da água. Principais bacias 
hidrográficas nacionais. 6. Limnologia. Ambientes aquáticos. Legislação geral da pesca. Legislação de defesa 
e sanidade de produtos pesqueiros. Tecnologia do Pescado.  Processamento, armazenamento e transporte 
de pescado. Higiene e sanitização na produção de peixe. 
 

Cargo: Técnico de Laboratório/ Área Química – Ácidos, bases, sais. Reação de neutralização. Equilíbrio 
iônico na água. Análise volumétrica. Concentração das soluções. Equivalentes – grama.  Normalidade. 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

Diluição e mistura de soluções. Vidraria utilizada em laboratório. Noções de segurança em laboratório. 
Noções em Espectrofotometria e rotina em laboratório. Sistema Internacional de Unidades e conversões. 
Substâncias e misturas. Nomenclatura química. Fórmulas e equações químicas. Noções de segurança e 
primeiros socorros em laboratório.  Noções de descarte de resíduos gerados em Laboratório. 
 

Cargo: Técnico de Tecnologia da Informação – Conceitos de processamento de dados. Sistemas 
Operacionais e ferramentas (Windows 2003 e Windows 7). Conhecimentos básicos em redes de 
computadores. Elementos de Teleprocessamento. Cabos (metálicos e ópticos) e conectores de redes de 
computadores. Meios de comunicação de dados. Componentes de redes de computadores: Hubs, Switches, 
Repetidores e Roteadores. Cabeamento Estruturado. Protocolos de comunicação de dados. Modelos OSI e 
Internet. Principais Aplicações/Serviços do modelo Internet (TCP/IP). Montagem e configuração de Hardware 
e periféricos. Instalação e configuração de periféricos/adaptadores. Conhecimentos básicos de Organização e 
Arquitetura de Computadores. Instalação, suporte e customização de: Windows 7 e Windows 2003 Server, 
Clientes Telnet e SSH, Antivírus, Microsoft Office 2007 e Open Office, Microsoft Outlook 2007, Internet 
Explorer, Netscape e Opera. Domínio do ambiente Windows. Domínio das ferramentas do Microsoft Office 
2007 e Open Office. Suporte a clientes utilizando módulos de controle remoto. Configuração local de redes de 
computadores em ambiente Windows. Criação e recuperação de Backup/cópias de segurança. Noções gerais 
de operação da planilha. Excel 2007: digitação e edição de dados, construção de fórmulas para cálculos de 
valores, formatação de dados e gráficos. Noções gerais de utilização de Internet. Utilização do correio 
eletrônico. Redes sem fio: Características, Segurança, Padrões. Política de segurança. Senhas. Firewall. 
Políticas para acesso remoto. Redes privadas virtuais. 
 

Cargo: Técnico em Agropecuária – Criação e exploração de bovinos, ovinos, caprinos, coelhos, suínos e 
aves. Manejo das diferentes categorias: animais em crescimento, matrizes e reprodutores. Profilaxia das 
principais enfermidades infecciosas e parasitárias. Uso e manejo do solo: preparo, correção, adubação e 
conservação do solo.  Matéria orgânica do solo, rotação de culturas e adubação verde. Fertilidade do solo e 
nutrição de plantas. Propagação vegetal. Sistemas de produção de espécies de interesse agrícola: culturas 
anuais, perenes, olerícolas e fruteiras. Técnicas de semeadura ou plantio. Manejo de pragas, doenças e 
plantas daninhas. Uso de defensivos agrícolas. Máquinas Agrícolas.  
 

Cargo: Técnico em Arquivo – Avaliação e seleção de documentos. Tecnologias aplicadas aos arquivos. 
Arquivos permanentes. Planejamento e organização de arquivos. Conservação preventiva em acervos 
arquivísticos. Sistema Nacional de Arquivos. Terminologia Arquivística. Legislação Arquivística. 
 

Cargo: Técnico em Audiovisual – Operacionalização de equipamentos analógicos e digitais. Imagens e 
sons.  Conexões dos equipamentos e de cabos e caixas; manutenção e prevenção de cabos. Posicionamento 
dos equipamentos. Edição. Linguagem audiovisual. Noções básicas de telejornalismo. Noções de diferentes 
microfones e seus posicionamentos e adequações. Noções de mixagem. Noções de webradio e rádio digital. 
Operação de mesa de áudio. Produção audiovisual. Sonoplastia. Acústica. Sistemas analógicos e digitais de 
áudio. Gravação, edição, masterização e pós-produção de áudio em softwares simples e multipistas. Suporte 
e manutenção: Gerenciamento de arquivos, backup e gravação de CD e DVD. Tipologia dos arquivos 
audiovisuais digitais. 
 

Cargo: Técnico em Contabilidade – Noções sobre Administração Pública. Orçamento público: princípios 
orçamentários. Processo de planejamento-orçamento: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei 
orçamentária anual. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: da fiscalização contábil, 
financeira e orçamentária (art. 70 ao 75), das finanças públicas (art. 163 ao 169). Lei de Responsabilidade 
Fiscal: Lei Complementar nº 101/00. Licitações: conceituação, modalidades, dispensa e inexigibilidade, de 
acordo com Lei nº. 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações. Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Conceito 
e campo de atuação. Princípios Fundamentais de Contabilidade. Controle e variações do patrimônio público. 
Contabilização de atos e fatos contábeis. Receitas e despesas públicas: execução orçamentária e financeira. 
Ingressos e dispêndios extraorçamentários. Estrutura e análise dos balanços e demonstrações contábeis. 
Suprimento de fundos. Despesas de exercícios anteriores. Restos a pagar. Dívida ativa. Normas Brasileiras 
de Contabilidade Aplicadas ao setor público (NBC T 16). Normas e manuais editados pela Secretaria do 
Tesouro Nacional – STN e Secretaria de Orçamento Federal – SOF, referentes a: procedimentos contábeis 
orçamentários, procedimentos contábeis patrimoniais, procedimentos contábeis específicos, plano de contas 
aplicado ao setor público e demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Lei 4.320/64 e alterações 
posteriores. Ética Profissional: Código de ética profissional do contabilista, Resolução CFC nº. 803/96 e suas 
alterações. As prerrogativas profissionais, especialmente a Resolução CFC nº. 560/93 e suas alterações. 
Código de Ética Profissional. 
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Cargo: Técnico em Edificações – Princípios básicos de construção. Detalhamento, desenvolvimento e 
interpretação de projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas, hidráulicas e de esgoto. Materiais de 
construção. Escalas. Cotagem. Desenho técnico: Tipos, formatos, dimensões e dobradura de papel, Linhas 
utilizadas no desenho técnico, escalas, Desenhos de plantas e cortes de edificações e componentes dos 
edifícios, Leitura, interpretação e produção de desenhos de arquitetura, de estruturas, de fundações, de 
instalações prediais em geral e de topografia. Desenhos em CAD (Autocad ou Intellicad). 
 

Cargo: Técnico em Enfermagem – Anatomia e Fisiologia. Técnicas de Enfermagem: higiene e conforto do 
paciente; cálculo e administração de medicação e soluções; Nutrição enteral e parenteral; Sondagens: 
gástrica e vesical; Transfusões de sangue e hemoderivados; Lavagem gástrica; enema, balanço hídrico, 
oxigenoterapia e inaloterapia. Enfermagem Médico-Cirúrgica: definição, etiologia e cuidados de enfermagem 
das doenças infecciosas, respiratórias, cardiovasculares, neurológicos e crônicas degenerativas. Doenças 
transmissíveis e sexualmente transmissíveis: formas de prevenção, isolamento e cuidados de enfermagem. 
Vacinação: normas do Ministério da Saúde. Unidade de Centro Cirúrgico e Central de Material Esterilizado e 
de Recuperação Pós-anestésica: cuidados de enfermagem no pré, trans e pós-operatório de cirurgias, 
desinfecção e esterilização de materiais, métodos de controle de infecção hospitalar. Enfermagem Materno-
Infantil: assistência de enfermagem à mulher durante o período gravídico, puerperal, assistência de 
enfermagem ao recém-nascido normal e patológico. Enfermagem ginecológica. Enfermagem na Assistência 
Integral à Saúde do Adulto e do Idoso: Hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes melius (DM). 
Enfermagem nos programas Nacionais de Controle da Tuberculose e Hanseníase. Programa Nacional de 
Imunização. Enfermagem Pediátrica: atendimento à criança sadia e hospitalizada, doenças comuns na 
infância, vacinação, cuidados especiais com medicamentos e sua administração. Administração Aplicada à 
Enfermagem: o hospital, serviços hospitalares, rotinas hospitalares, passagem de plantão, relatório de 
enfermagem, sistema de comunicação com os serviços, admissão, alta, transferência e óbito de pacientes, 
recursos humanos, físicos e materiais para a prestação da assistência de enfermagem. Legislação 
profissional de enfermagem. Resoluções do COFEN - Lei do Exercício Profissional. Lei 8.080/90. Lei 
8.142/90. Enfermagem em UTI e Pronto Socorro: atendimento de enfermagem ao paciente crítico, parada 
cardiorrespiratória, primeiro atendimento em pronto socorro em pacientes clínicos, cirúrgicos ou 
politraumatizados. Principais medicações usadas em emergência. Enfermagem em Saúde Mental e 
Psiquiatria: principais doenças psiquiátricas e tratamento, drogas usadas em psiquiatria. Sistema Único de 
Saúde. Saúde da família: vigilância epidemiológica, doenças emergentes e reemergentes em saúde pública e 
controle de zoonoses. Código de Ética Profissional. 
 

Cargo: Técnico em Secretariado – Aspectos gerais da redação oficial: Sinais e Abreviaturas, Pronomes de 
Tratamento. Comunicações oficiais: Padrão Ofício: ofício, aviso, memorando. Exposição de Motivos, 
Mensagem, Telegrama, Fax, Correio Eletrônico. Métodos de arquivamento. Comunicação interpessoal. 
Currículo Vitae. 
 

Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho – Segurança do trabalho. Higiene do trabalho. Proteção contra 
incêndio.  Administração aplicada. Normalização e Legislação. Estatísticas de acidentes. Arranjo físico. 
Movimentação e armazenamento de materiais. Agentes ambientais. EPI e EPC. Primeiros Socorros. Desenho 
técnico. Ergonomia. Princípios de tecnologia industrial. Doenças profissionais. Normas Regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego. Legislação sobre higiene e segurança do trabalho. Segurança no transito. 
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Campanhas e SIPATs. Riscos ambientais: agentes 
químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. Segurança em Instalações e Serviços em 
Eletricidade. Elaboração do PPRA e PCMSO. Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 
Operação e segurança em Caldeiras e Vasos de Pressão. Insalubridade e Periculosidade. Proteção Contra 
Incêndios. Sinalização de Segurança. Constituição da República Federativa do Brasil - artigo 37 e 196 a 200. 
Lei Orgânica Municipal. Lei Federal Nº 8.142/90 (Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde e dá outras providências). Lei Federal Nº 8.080/90 (Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências). 
 

BIBLIOGRAFIA 

A critério da banca pode ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos especificados. 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO NÍVEL INTERMEDIÁRIO – CLASSE C  

CONHECIMENTOS GERAIS: Cargo Assistente de Alunos    

Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de texto. Vocabulário. Fonemas e Letras: classificação 
dos fonemas. Encontros vocálicos: ditongo, hiato, tritongo. Encontro consonantal e dígrafo. Divisão silábica. 
Sílaba tônica. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Ortografia. Estrutura e formação das 
palavras. Classe de palavras: substantivo: flexões e grau; adjetivo: flexões e grau; verbos regulares e 
irregulares: conjugações, modos e tempos verbais; pronomes: pessoal reto e oblíquo, demonstrativo, 
possessivo e relativo; artigo; numeral: ordinal, cardinal, multiplicativo e fracionário; advérbio; preposição; 
conjunção; interjeição e onomatopeia.  Frase, oração, período. Sintaxe do período simples e composto. 
Pontuação. Uso dos porquês. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, 
polissemia, denotação e conotação. Neologismo e estrangeirismo. Ortoépia e Prosódia. Reescrita de frases. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação pronominal. Compreensão e 
interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Alguns elementos constitutivos do texto: discurso direto, 
indireto, indireto livre, pressuposto, subentendido e ambiguidade. Figuras de Linguagem. Funções da 
Linguagem (Fática, Conativa, Poética, Referencial, Emotiva, Metalinguística). Intertextualidade.  Coesão e 
coerência. Acordo Ortográfico (em vigor desde janeiro de 2009). 
 

Informática Básica – Microsoft Word 2007 e/ou versões superiores: edição e formatação de textos, 
cabeçalhos e rodapés, parágrafos, fontes, impressão, ortografia e gramática, mala direta, alterações e 
comentários, gráficos e organogramas, marcadores, hiperlinks. Microsoft Excel 2007 e/ou versões superiores: 
pastas de trabalho, conceitos de células, linhas, colunas, fórmulas, função, XML, importação de dados, 
gráficos e organogramas, macros, Hiperlinks, Faixa de opções e impressão. Windows 7: pastas, diretórios e 
subdiretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência. Menu iniciar, barra de tarefas, 
SNAP, Personalização, Compartilhamento, Impressoras e Dispositivos, segurança. Internet: Definição, 
Navegação na internet, domínios, tipos de serviços, redes sociais, impressão de páginas. Correio eletrônico: 
envio de mensagens (anexação de arquivos, cópias), contatos, tarefas, anotações, lixo eletrônico, spam. 
 

Matemática – Conjuntos numéricos: operações e propriedades. Equações e inequações de 1
o 

grau e 
sistemas: resolução e problemas. Equações e inequações de 2o grau e sistemas: resolução e problemas. 
Funções: afim, quadrática, modular, exponencial e logarítmica. Razão e proporção. Regra de três simples e 
composta. Porcentagem. Juros simples e composto. Medidas de comprimento, superfície, volume, 
capacidade, massa e tempo. Áreas e perímetros de figuras planas. Volume e área de sólidos geométricos. 
Semelhança e Congruência de triângulos. Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras. Relações métricas no 
triângulo retângulo. Trigonometria: trigonometria no triângulo retângulo, Lei dos Senos e dos Cossenos, 
funções circulares, identidades trigonométricas, transformações, funções trigonométricas, equações e 
inequações trigonométricas. Matrizes, determinantes e sistemas lineares. Polinômios: função polinomial, 
equações polinomiais, operações e propriedades. Estatística: Média aritmética simples e ponderada, moda, 
mediana, tabelas de frequência, medidas de dispersão e análise de tabelas e gráficos. Probabilidade. Análise 
Combinatória. Sequências e Progressões. Geometria Analítica. Números Complexos: operações e 
propriedades. Resolução de situações-problema. 
 

Legislação – Regime Jurídico Único – Lei nº. 8.112/1990. Lei nº. 11.091/2005 e suas alterações até a data de 
publicação do Edital no Diário Oficial da União. Código de Ética – Decreto nº. 1.171/1994. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Cargo: Assistente de Alunos – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e suas 
alterações. Constituição da República Federativa do Brasil/988 e alterações posteriores (art. 5º).  Estatuto da 
Criança e Adolescente – (ECA). Plano de Prevenção à Violência Contra a Juventude Negra. Plano Nacional 
de Enfrentamento da Violência na escola. Administração de conflitos. 
 

BIBLIOGRAFIA 

A critério da banca pode ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos especificados. 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO NÍVEL INTERMEDIÁRIO – CLASSE C 

CONHECIMENTOS GERAIS: Cargo Auxiliar de Biblioteca 

Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de texto. Vocabulário. Fonemas e Letras: classificação 
dos fonemas. Encontros vocálicos: ditongo, hiato, tritongo. Encontro consonantal e dígrafo. Divisão silábica. 
Sílaba tônica. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Ortografia. Estrutura e formação das 
palavras. Classe de palavras: substantivo: flexões e grau; adjetivo: flexões e grau; verbos regulares e 
irregulares: conjugações, modos e tempos verbais; pronomes: pessoal reto e oblíquo, demonstrativo, 
possessivo e relativo; artigo; numeral: ordinal, cardinal, multiplicativo e fracionário; preposição; conjunção; 
interjeição e onomatopeia.  Frase, oração, período. Sintaxe do período simples e composto. Concordância 
nominal e verbal. Pontuação. Uso dos porquês.  
 

Informática Básica – Microsoft Word 2007 e/ou versões superiores: edição e formatação de textos, 
cabeçalhos e rodapés, parágrafos, fontes, impressão, ortografia e gramática, mala direta, alterações e 
comentários, gráficos e organogramas, marcadores, hiperlinks. Microsoft Excel 2007 e/ou versões superiores: 
pastas de trabalho, conceitos de células, linhas, colunas, fórmulas, função, XML, importação de dados, 
gráficos e organogramas, macros, Hiperlinks, Faixa de opções e impressão. Windows 7: pastas, diretórios e 
subdiretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência. Menu iniciar, barra de tarefas, 
SNAP, Personalização, Compartilhamento, Impressoras e Dispositivos, segurança. Internet: Definição, 
Navegação na internet, domínios, tipos de serviços, redes sociais, impressão de páginas. Correio eletrônico: 
envio de mensagens (anexação de arquivos, cópias), contatos, tarefas, anotações, lixo eletrônico, spam. 
 

Matemática – Matemática – Sistema de numeração romano. Números naturais: operações e propriedades. 
Números inteiros: operações e propriedades. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Números 
racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Números irracionais e reais: 
operações e propriedades. Potência com expoente inteiro e fracionário no conjunto dos números reais: 
operações e propriedades. Equações de 1o grau e sistemas: resolução e problemas. Equações de 2o grau e 
sistemas: resolução e problemas. Razão e proporção. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros 
simples. Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Sistema monetário 
brasileiro (dinheiro). Áreas e perímetros de figuras planas. Média aritmética simples. Estatística Básica: 
análise de tabelas e gráficos. Resolução de situações-problema. 
 

Legislação – Regime Jurídico Único – Lei nº. 8.112/1990. Lei nº. 11.091/2005 e suas alterações até a data de 
publicação do Edital no Diário Oficial da União. Código de Ética – Decreto nº. 1.171/1994 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Noções básicas sobre biblioteca. História da escrita, da leitura e do livro. Conceito de biblioteca. Organização 
de biblioteca escolar. Formação, desenvolvimento e organização de acervo. Processamento técnico. 
Classificação. Catalogação. Biblioteca pública: história, conceito, tratamento técnico do acervo, serviços, 
preservação do acervo e conservação. Organização e Administração de Bibliotecas. 
 

BIBLIOGRAFIA 

A critério da banca pode ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos especificados. 
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ANEXO III 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS CARGOS 
 

 
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: E 
 
1. ADMINISTRADOR 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, 
materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; implementar programas e projetos; elaborar 
planejamento organizacional; promover estudos de racionalização e controlar o desempenho organizacional; 
prestar consultoria administrativa. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
2. ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Desenvolver e implantar sistemas informatizados, dimensionando requisitos e funcionalidades do sistema, 
especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, 
codificando aplicativos; administrar ambientes informatizados; prestar treinamento e suporte técnico ao usuário; 
elaborar documentação técnica; estabelecer padrões; coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes 
informatizados; pesquisar tecnologias em informática. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 
 
3. ARQUIVISTA 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Organizar documentação de arquivos institucionais e pessoais, criar projetos de museus e exposições, 
organizar acervos; dar acesso à informação, conservar acervos; preparar ações educativas e culturais, planejar 
e realizar atividades técnico-administrativas, orientar implantação de atividades técnicas. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
4. ASSISTENTE SOCIAL 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres 
(normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejar, coordenar e 
avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, 
educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); desempenhar tarefas administrativas e articular recursos 
financeiros disponíveis. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
5. AUDITOR 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Realizar auditagem; acompanhar as execuções orçamentárias, financeiras, patrimoniais e de pessoal; emitir 
pareceres e elaborar relatórios. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
6. BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Disponibilizar informação; gerenciar unidades como bibliotecas, centros de documentação, centros de 
informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação; tratar tecnicamente e desenvolver recursos 
informacionais; disseminar informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; 
desenvolver estudos e pesquisas; promover difusão cultural; desenvolver ações educativas. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

7. CONTADOR 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Executar a escrituração através dos lançamentos dos atos e fatos contábeis; elaborar e manter atualizados 
relatórios contábeis; promover a prestação, acertos e conciliação de contas; participar da implantação e 
execução das normas e rotinas de controle interno; elaborar e acompanhar a execução do orçamento; elaborar 
demonstrações contábeis e a Prestação de Contas Anual do órgão; prestar assessoria e preparar informações 
econômico-financeiras; atender às demandas dos órgãos fiscalizadores e realizar perícia. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
8. ECONOMISTA 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Analisar o ambiente econômico; elaborar e executar projetos de pesquisa econômica, de mercado e de 
viabilidade econômica, dentre outros; participar do planejamento estratégico e de curto prazo; gerir 
programação econômico-financeira; atuar na mediação e arbitragem; realizar perícias.  Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
9. ENFERMEIRO 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Prestar assistência ao paciente e/ou usuário em clínicas, hospitais, ambulatórios, navios, postos de saúde e em 
domicílio, realizar consultas e procedimentos de maior complexidade, prescrevendo ações; implementar ações 
para a promoção da saúde junto à comunidade. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
10. ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Desempenhar as atividades 01 a 18 do artigo 1º. da Resolução nº. 218, de 29/06/1973, do CONFEA, referentes 
a engenharia rural; construções para fins rurais e suas instalações complementares; irrigação e drenagem para 
fins agrícolas; fitotecnia e zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos naturais renováveis; ecologia, 
agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola; alimentos; tecnologia de transformação (açúcar, amidos, 
óleos, laticínios, vinhos e destilados); beneficiamento e conservação dos produtos animais e vegetais; 
zimotecnia; agropecuária; edafologia; fertilizantes e corretivos; processo de cultura e de utilização de solo; 
microbiologia agrícola; biometria; parques e jardins; mecanização na agricultura; implementos agrícolas; 
nutrição animal; agrostologia; bromatologia e rações; economia rural e crédito rural; seus serviços afins e 
correlatos. 
 
11. ENGENHEIRO/ÁREA AMBIENTAL 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Desenvolver atividades inerentes a elaboração, execução, coordenação, acompanhamento, fiscalização e 
avaliação de projetos de engenharia ambiental. Atuar na preservação da qualidade da água, do ar e do solo a 
partir do diagnóstico, manejo, controle e recuperação de ambientes urbanos e rurais. Investigar, avaliar, 
adaptar e implantar sistemas de produção ambientalmente viáveis, recuperar áreas degradadas e atuar para a 
diminuição e o monitoramento dos processos e atividades causadores de impactos ambientais, além de 
elaborar propostas para o tratamento de poluentes e para a utilização racional de recursos naturais. 
Desempenho as atividades 1 a 14 e 18 do art. 1º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, 
referentes à administração, gestão e ordenamentos ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos 
ambientais, seus serviços afins e correlatos. 
 
12. ENGENHEIRO/ÁREA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Desenvolver projetos de engenharia; executar obras; planejar, coordenar a operação e a manutenção, orçar, e 
avaliar a contratação de serviços; dos mesmos; controlar a qualidade dos suprimentos e serviços comprados e 
executados; elaborar normas e documentação técnica. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. Desempenhar outras atividades de acordo com o artigo 1º. da Resolução nº. 218, de 29/06/1973, do 
CONFEA. 
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13. ENGENHEIRO/ÁREA ELÉTRICA 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Desempenhar as atividades 01 a 18 do artigo 1º. da Resolução nº. 218, de 29/06/1973, do CONFEA, referentes 
à geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas 
elétricas; sistemas de medição e controle elétricos; seus serviços afins e correlatos, bem como, fiscalizar obras 
e serviços técnicos, desenvolver projetos de engenharia, realizar vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos, 
laudos e pareceres técnicos, elaborar normas e documentação técnica, orçamentos e estudos de viabilidade 
técnico-eletrônica.  
 
14. ENGENHEIRO/ÁREA PESCA 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Compete ao Engenheiro de Pesca o desempenho das atividades 01 a 18 do Art. 1º da Resolução nº. 218, do 
CONFEA, de 29 de junho de 1973, no referente ao aproveitamento dos recursos naturais aquícolas, a cultura e 
utilização da riqueza biológica dos mares, ambientes estuários, lagos e cursos d'água; a pesca e o 
beneficiamento do pescado, seus serviços afins e correlatos (Resolução nº. 279, de 15 de junho de 1983, do 
CONFEA). 
 
15. ESTATÍSTICO 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Desenhar amostras; analisar e processam dados; construir instrumentos de coleta de dados; criar banco de 
dados; desenvolver sistemas de codificação de dados; planejar   pesquisa; comunicar-se   oralmente   e   por   
escrito.   Assessorar   nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
16. MÉDICO/ÁREA CLÍNICA GERAL 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde; 
coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar 
documentos e difundir conhecimentos da área médica. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 
 
17. MÉDICO VETERINÁRIO 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem-estar animal; 
promover saúde pública; exercer defesa sanitária animal; atuar na produção e no controle de qualidade de 
produtos; fomentar produção animal; atuar nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar 
laudos, pareceres e atestados; assessorar na elaboração de legislação pertinente. Assessorar nas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão. 
 
18. NUTRICIONISTA 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); organizar, administrar e avaliar 
unidades de alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário; participar de programas de educação 
nutricional; ministrar cursos. Atuar em conformidade ao Manual de Boas Práticas. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 
 
19. ODONTÓLOGO 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Atender e orientar pacientes e executar tratamento odontológico, realizando, entre outras atividades, 
radiografias e ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de dentes, tratamento de doenças gengivais e 
canais, cirurgias bucomaxilofaciais, implantes, tratamentos estéticos e de reabilitação oral, confecção de 
prótese oral e extra-oral; diagnosticar e avaliar pacientes e planejar tratamento; realizar auditorias e perícias 
odontológicas; administrar local e condições de trabalho, adotando medidas de precaução universal de 
biossegurança. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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20. PEDAGOGO 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Implementar a execução, avaliar e coordenar a (re) construção do projeto pedagógico de escolas de educação 
infantil, de ensino médio ou ensino profissionalizante com a equipe escolar; viabilizar o trabalho pedagógico 
coletivo e facilitar o processo comunicativo da comunidade escolar e de associações a ela vinculadas. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
21. PSICÓLOGO 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, 
grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar 
distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) 
paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do comportamento 
individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e 
coordenar equipes e atividades da área e afins. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
22. SECRETÁRIO EXECUTIVO 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Assessorar direções, gerenciando informações, auxiliando na execução de tarefas administrativas e em 
reuniões, marcando e cancelando compromissos; coordenar e controlar equipes e atividades; controlar 
documentos e correspondências; atender usuários externos e internos; organizar eventos e viagens e prestar 
serviços em idioma estrangeiro. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
23. TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Coordenar as atividades de ensino, planejamento e orientação, supervionando e avaliando estas atividades, 
para assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo educativo. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 
 
24. TECNÓLOGO/FORMAÇÃO  
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Estudar, planejar, projetar, especificar e executar projetos específicos na área de atuação. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
 
 
 
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D 
 
1. ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; 
atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o 
procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços áreas de 
escritório. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
2. TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREAS  
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Executar trabalhos técnico de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta, 
análise e registros de material e substâncias através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 
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10. TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação, 
montagem da estrutura de banco de dados e codificação de programas; projetar, implantar e realizar 
manutenção de sistemas e aplicações; selecionar recursos de trabalho, tais como metodologias de 
desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação e ferramentas de desenvolvimento. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
11. TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Prestar assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores sobre produção agropecuária, 
comercialização e procedimentos de biosseguridade; executar projetos agropecuários em suas diversas 
etapas; planejar atividades agropecuárias; promover organização, extensão e capacitação rural; fiscalizar 
produção agropecuária; desenvolver tecnologias adaptadas à produção agropecuária. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
12. TÉCNICO EM ARQUIVO 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Auxiliar especialistas das diversas áreas, nos trabalhos de organização, conservação, pesquisa e difusão de 
documentos e objetos de caráter histórico, artístico, científico e literário ou de outra natureza. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
13. TÉCNICO EM AUDIOVISUAL 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Montar e projetar filmes cinematográficos; manejar equipamentos audiovisuais utilizando nas diversas 
atividades didáticas, pesquisa e extensão, bem como operar equipamentos eletrônicos para gravação em fita 
ou fios magnéticos, filmes, discos virgens e outras mídias. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 
 
14. TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Identificar documentos e informações, atender à fiscalização; executar a contabilidade geral, operacionalizar a 
contabilidade de custos e efetuar contabilidade gerencial; realizar controle patrimonial. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 
15. TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Realizar levantamentos topográficos e planialtimétricos; desenvolver projetos de edificações sob supervisão de 
um engenheiro civil; planejar a execução, orçar e providenciar suprimentos; supervisionar a execução dos 
serviços; treinar mão-de-obra e realizar o controle tecnológico de materiais e do solo. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
16. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de 
assistência médica, embarcações e domicílios; atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, 
obstetrícia, saúde ocupacional e outras; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de 
enfermeiro; organizar ambiente de trabalho. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e 
procedimentos de biossegurança. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

17. TÉCNICO EM SECRETARIADO 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Executar serviços de secretaria e escritório com a finalidade de assegurar e agilizar o fluxo dos trabalhos 
administrativos junto à chefia da unidade. 
 
18. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Elaborar, participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança no trabalho (SST); realizar 
auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, 
qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; 
participar de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. Participar da adoção de tecnologias 
e processos de trabalho; gerenciar documentação de SST; investigar, analisar acidentes e recomendar 
medidas de prevenção e controle. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
 
 
 
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: C 
 
1. ASSISTENTE DE ALUNOS 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Assistir e orientar os alunos no aspecto de disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade e higiene, dentro 
das dependências escolares.  Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
2. AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Atuar no tratamento, recuperação e disseminação da informação e executar atividades especializadas   e   
administrativas   relacionadas   à   rotina   de   unidades   ou   centros   de documentação ou informação, quer 
no atendimento ao usuário, quer na administração do acervo, ou na manutenção de bancos de dados. 
Colaborar no controle e na conservação de equipamentos. Realizar manutenção do acervo. Participar de 
treinamentos e programas de atualização.  
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ANEXO IV 

 
REQUERIMENTO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 

 
 

 

 

Número da inscrição: ___________________ 

Candidato (a): _____________________________________________________________________________ 

Cargo: 

_________________________________________________________________________________________ 

Venho requerer a MSCONCURSOS atendimento especial para amamentar meu (minha) filho(a), durante a 

realização da Prova Objetiva, o(a) qual será acompanhado(a) pelo(a) Sr(a). 

__________________________________ portador(a) do RG ____ __________ e do CPF ________________. 

Para tanto, informo que o(s) horário(s) de amamentação é (são): ____________________________________. 

Por fim, anexo cópia do documento de identificação oficial do acompanhante que ficará responsável pela 

guarda da criança. 

 

Local e data: ______________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do canditato:_____________________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÃO: No dia da prova, a candidata lactante deverá apresentar este formulário devidamente 
preenchido e assinado, acompanhado da cópia do documento de identificação do acompanhante, o 
qual só terá acesso ao local de realização das provas mediante apresentação do documento original de 
identificação.  
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ANEXO V 
 

FORMULÁRIO DE RECURSOS 

 

 

FORMULÁRIO PARA RECURSO – FOLHA DE ROSTO 

À Banca Examinadora, 

Venho, por meio deste, interpor recurso contra ____________________, aplicada em ___/___/_______, de 
acordo com a(s) razão(ões) constante(s) na(s) folha(s) seguintes(s). 

Número da inscrição: ___________________ 

Candidato (a): 
_______________________________________________________________________________ 

CPF:_________________________________________ RG: 
_____________________________________ 

Cargo:___________________________________________________________________________________
___ 

Endereço:_________________________________________________________________________________
__ 

Telefone: (      ) ______________-
________________________________________________________________ 

E-mail: 
_____________________________________________________________________________________ 

Local e data: 
________________________________________________________________________________ 

Observações: 

1) Todos os campos de identificação constantes da folha de rosto, bem como das razoes do recurso, deverão 
ser preenchidos. 

2) Admitir-se-á um único recurso por questão/motivo de forma individualizada, ou seja, um recurso para cada 
evento que lhe der origem. 

3) Cada recurso deverá ser apresentado em um formulário. 

4) O recurso deverá ser digitado, não sendo conhecido o recurso interposto de forma diferente ao estabelecido 
no Edital. 

5) O Recurso deverá ser encaminhado em arquivo formato .doc (word). 

6) Especificar o fato motivador do recurso de forma sucinta e clara, em campo próprio, sem nenhum sinal 
identificador (nome, nº de inscrição, etc.). 

7) O recurso deverá ser enviado pela internet, através de e-mail, no endereço eletrônico 
recursos.ifam@msconcursos.com.br. 

8) O candidato que tiver seu recurso indeferido e desejar obter a resposta, poderá enviar a solicitação para 

recursos.ifam@msconcursos.com.br.  A resposta individual será encaminhada unicamente para o endereço 

eletrônico constante na ficha de inscrição do candidato. 
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FORMULÁRIO PARA RECURSO – RAZÔES DO RECURSO 
 
 
 
 
 

1. Cargo: -
____________________________________________________________________________________ 
 
2. Número da Questão (obrigado informar o número da questão da prova)-
:________________________________ 
  
3. Motivo (quando não se tratar de questão da 
prova):_________________________________________________ 
   
4. Fundamentação e/ou embasamento legal, com as devidas razões do recurso: 
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ANEXO VI 


