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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE /BAHIA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 01 / 2019

EDITAL DE ABERTURA

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica
Municipal, nas Leis Municipais nº 201/1993, nº340/2003 e nº502/2011, e nas demais leis que
regem a espécie, em cumprimento às normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos
Municípios – TCM, bem como às normas contidas neste Edital, TORNA PÚBLICO, que estarão
abertas as inscrições do CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS PARA O
PROVIMENTO DE CARGOS do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe,
Estado da Bahia, além das que surgirem durante o prazo de validade do certame. O Concurso
Público será regido por este Edital e pelos princípios gerais do Direito que regem a matéria. O
Concurso Público será planejado e executado pela SEPROD - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE
DADOS.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Concurso Público a que se refere o presente Edital será executado pela SEPROD – Serviço
de Processamento de Dados, com sede a Rua Marechal Bittencourt, 397, CEP 48010-410,
Alagoinhas – Bahia, site www.seprod.com.br e correio eletrônico sac@seprod.com.br.

1.2. A seleção destina-se ao provimento de vagas existentes nos quadros de servidores efetivo da
Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe, de acordo com o Anexo II e, ainda, as que
surgirem no decorrer do prazo de validade do Concurso, que será de 02 (dois) anos, podendo
ser prorrogável por igual período, a contar da data de homologação do certame, a critério da
administração da Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe.

1.3. A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá exame para aferir
conhecimentos e habilidades, mediante aplicação de prova objetiva, de caráter classificatório
e eliminatório para todos os cargos, e prova de títulos de caráter classificatório para os
cargos de NÍVEL SUPERIOR.

1.4. A convocação para as vagas informadas no Anexo II deste Edital será feita de acordo com as
necessidades e a conveniência da Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe.

1.5. Os requisitos para investidura no cargo e suas atribuições estão relacionados no Anexo II
deste Edital.

1.6. O conteúdo programático da prova objetiva encontra-se no Anexo I deste Edital.
1.7. Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de

realização das provas. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação
estabelecidas neste Edital.

2. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições ficarão abertas no período de 24 de dezembro de 2019 a 08 de janeiro de 2020, no
site www.seprod.com.br.
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O candidato que efetivar mais de uma inscrição, para o mesmo período de aplicação da prova
objetiva, terá confirmada apenas uma delas, tendo o mesmo que optar a qual deseja concorrer,
sendo as demais canceladas.

2.1. Somente será admitida a inscrição via Internet, no endereço eletrônico
http://www.seprod.com.br, solicitada no período de 24 de dezembro de 2019 a 08 de
janeiro de 2020, podendo ser realizadas até às 23h59minhs do último dia previsto para o
término das inscrições, observado o horário oficial de Brasília/DF;

2.2. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição, ler e aceitar o conteúdo do Edital e
transmitir os dados pela Internet. Deverá ainda imprimir o boleto para o pagamento da taxa
de inscrição;

2.3. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 10 de janeiro de 2020, em
toda a rede bancária;

2.4. Todos os boletos gerados na página para o pagamento da taxa de inscrição contêm os
dígitos 10499.65583 83000 no início da linha digitável do código de barras. Portanto, é
recomendável que o candidato se certifique de que o computador que está utilizando para
a inscrição encontra-se livre de quaisquer vírus ou malwares, tendo em vista a possibilidade
de existência de mecanismos mal-intencionados que adulteram o código de barras do
boleto de pagamento, ocasionando a não quitação do boleto junto à SEPROD.

2.5. A SEPROD e a Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe não se responsabilizarão pela
solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. A
SEPROD não possui qualquer gerência sobre os valores arrecadados com as taxas de
inscrição, sendo de inteira responsabilidade do Município a arrecadação e gerência dos
valores.

2.6. A partir do dia 17 janeiro de 2020 o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico
www.seprod.com.br, se os dados da inscrição efetuada via Internet foram confirmados. Em
caso negativo, o candidato deverá enviar recurso administrativo no prazo de 48 horas para o
e-mail: recursos-conceicaodojacuipe@seprod.com.br.

DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

2.7. Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que
declararem e comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da
referida taxa, nos termos do Decreto Federal nº. 6.593, de 02 de outubro de 2008;

2.8. Fará jus à isenção de pagamento da taxa de inscrição o candidato economicamente
hipossuficiente que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal – CadÚnico e for membro de família de baixa renda, assim compreendida aquela que
possua renda per capita de até meio salário mínimo ou aquela que possua renda familiar
mensal de até 03 (três) salários mínimos, nos termos do Decreto Federal nº. 6.135, de 26 de
junho de 2007;

2.8.1. Também fará jus à isenção da taxa de inscrição, os candidatos doadores de medula óssea,
amparados pela Lei nº 13.656/2018, para apenas um cargo. Estes deverão apresentar
cópia autenticada de atestado ou de laudo emitido por médico de entidade reconhecida
pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina, que comprove que
o candidato efetuou a doação de medula óssea, bem como a data da doação e cópia da
cédula de identidade.
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2.9. O candidato que requerer a isenção deverá informar, no ato da inscrição, seus dados
pessoais em conformidade com os que foram originalmente informados ao órgão de
Assistência Social de seu Município responsável pelo cadastramento de famílias no CadÚnico,
mesmo que atualmente estes estejam divergentes ou que tenham sido alterados nos últimos
45 (quarenta e cinco) dias, em virtude do decurso de tempo para atualização do banco de
dados do CadÚnico a nível nacional;

2.10. A isenção tratada nos itens 2.8. e 2.8.1 deste Edital poderá ser solicitada somente nos dias 24
e 26 de dezembro, no posto presencial na Secretaria de Assistência Social, localizada na Rua
Castro Alves, Nº13, Centro, Conceição do Jacuípe, no horário das 08h00min às 14h00min,
para apenas um cargo, devendo o candidato, obrigatoriamente, indicar o seu Número de
Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico, bem como declarar- se membro de família
de baixa renda e apresentar os seguintes documentos:

 Número do NIS;

 Cópia de identidade;

 Cópia do Comprovante de residência;

 Cópia do Comprovante de renda da família;

 Cópia da Certidão de nascimento do(s) filho(s) (se tiver).
2.11. A SEPROD consultará o órgão gestor do CadÚnico, a fim de verificar a veracidade das

informações prestadas pelo candidato que requerer a isenção na condição de
hipossuficiente. As informações prestadas no Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição,
bem como os documentos encaminhados, serão de inteira responsabilidade do candidato,
podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que
acarretará na sua eliminação do Concurso Público e exoneração do cargo;

2.12. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o
disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto Federal nº. 83.936, de 06 de setembro
de 1979;

2.13. O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da isenção de taxa de
inscrição, durante a inscrição, não garante ao interessado a isenção de pagamento da taxa de
inscrição, a qual estará sujeita à análise e deferimento da solicitação por parte da SEPROD e
da Comissão Organizadora do Concurso Público, conforme o caso;

2.14. Não serão aceitos, após a realização do pedido, acréscimos ou alterações das informações
prestadas;

2.15. Não será deferida solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição via correio ou via
fax;

2.16. O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de alguma
informação ou a solicitação apresentada fora do período fixado implicará a eliminação
automática do processo de isenção;

2.17. O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado no dia 02
de janeiro de 2020, pela Internet, no endereço eletrônico da SEPROD (www.seprod.com.br);

2.18. O candidato cujo requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição for indeferido
poderá interpor recurso no dia útil subsequente ao da divulgação do resultado da análise dos
pedidos, mediante requerimento dirigido à SEPROD via correio eletrônico (recursos-
conceicaodojacuipe@seprod.com.br);

2.19. O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá acessar
o site www.seprod.com.br, até às 23h59min do dia 08 de janeiro de 2020, gerar o boleto
bancário e efetuar o pagamento até o seu vencimento para participar do certame. A inscrição
só será confirmada após a quitação do boleto bancário;
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2.20. O interessado que não tiver seu requerimento de isenção deferido e que não realizar uma
nova inscrição na forma e no prazo estabelecido neste Edital estará automaticamente
excluído do certame;

2.21. Os candidatos que tiverem as solicitações de isenção deferidas já são considerados
devidamente inscritos no Concurso Público;

2.22. Não serão deferidas inscrições via fax e/ou via e-mail;
2.23. As informações prestadas no requerimento de inscrição serão de inteira responsabilidade do

candidato, dispondo a SEPROD do direito de excluir do Concurso Público aquele que não
preencher o requerimento de forma completa, correta e/ou que fornecer dados
comprovadamente inverídicos.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:

2.24. Fica reservado o percentual de 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes no Anexo II
deste Edital para os candidatos com deficiência em função compatível com a sua aptidão;

2.25. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 2.8 resulte em número fracionado,
este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, se a parte fracionária for
igual ou maior que 0,5 (cinco décimos) e, para o número inteiro imediatamente anterior se a
parte fracionária for inferior a 0,5 (cinco décimos);

2.26. Os candidatos com deficiência concorrerão em igualdade de condições com os demais
candidatos, caso exista apenas uma única vaga;

2.27. Às pessoas com deficiência que pretenderem fazer uso das prerrogativas que lhes são
facultadas no Inciso VIII do Art. 37 da Constituição Federal e Decreto 3.298/99, alterado pelo
Decreto Nº. 5.296/2004 são assegurados o direito de inscrição no presente Concurso Público
desde que as deficiências de que são portadoras sejam compatíveis com as atribuições
objeto do cargo em provimento;

2.28. Consideram-se pessoas com deficiência àquelas que se enquadrarem nas categorias
discriminadas pelo artigo 4° do Decreto Federal nº 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal
5.296 de 02 de dezembro de 2004;

2.29. Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência;
b) encaminhar Formulário para candidatos à reserva de vagas para pessoas com deficiência

ANEXO IV (disponível no site www.seprod.com.br), com cópia simples do Cadastro de
Pessoa Física (CPF) e laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido
nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças
(CID-10), bem como à provável causa da deficiência, encaminhando via SEDEX até o dia 08
de janeiro de 2020, para a Central de Atendimento da SEPROD, situada à Rua Marechal
Bittencourt, 397, Centro – Alagoinhas Bahia, CEP: 48.010-410.

2.30. Não serão consideradas necessidades especiais os distúrbios de acuidade visual passíveis de
correção simples, do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres;

2.31. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições previstas no Decreto
3.298/99, particularmente o seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições
com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos
os demais candidatos;
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2.32. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de deficiência,
estas serão preenchidas pelos candidatos de ampla concorrência, com estrita observância da
ordem classificatória.

2.33. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá
preencher o requerimento ANEXO V disponível no site da SEPROD e enviá-lo através do e-
mail sac@seprod.com.br, até o último dia de inscrição.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES EM RELAÇÃO ÀS INSCRIÇÕES
2.34. A taxa de inscrição está classificada de acordo com o cargo pleiteado, segundo os valores

específicos no quadro abaixo:

Escolaridade conforme Anexo II
Valor da Taxa de

Inscrição

Ensino Fundamental R$ 40,00

Ensino Médio R$ 55,00

Ensino Superior R$ 110,00

2.35. Não serão aceitos inscrições ou comprovantes de pagamento via e-mail, postal, fac-símile,
condicional e/ou extemporânea;

2.36. Efetuada a Inscrição, em hipótese alguma, não serão aceitos pedidos para qualquer alteração
na ficha de Inscrição, bem como não haverá devolução da importância paga a título de
ressarcimento das despesas com materiais e serviços;

2.37. Serão canceladas, a qualquer tempo, as inscrições, provas ou nomeação do Candidato, se
verificadas falsidade de declaração ou irregularidade nas provas ou documentos;

2.38. O ato de inscrição gera presunção absoluta de que o candidato conhece as presentes
instruções e de que aceita as condições do concurso, estabelecidas na legislação e neste
Edital.

3. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES

3.1. O edital de deferimento das inscrições será divulgado no site www.seprod.com.br e no
quadro de publicações e avisos da Prefeitura Municipal.

3.2. Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de recurso, sem efeito suspensivo,
conforme o disposto no item 12 deste Edital.

3.3. No edital de homologação das inscrições, constará a listagem dos candidatos às vagas para
ampla concorrência e dos candidatos às vagas para portadores de deficiências.

3.4. O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser
mantido em poder do candidato para eventuais recursos.

4. DA DIVULGAÇÃO

4.1. A divulgação oficial das etapas referentes ao presente Concurso Público dar-se-á na forma
de Avisos e Extratos de Editais, através dos seguintes meios:

 No quadro de publicações e avisos da Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe e/ou
publicação em Diário Oficial: https://www.conceicaodojacuipe.ba.gov.br/site/diariooficial

 No site www.seprod.com.br, sendo este meramente informativo.
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5. DAS FASES DO CONCURSO

A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá exame para aferir conhecimentos
e habilidades, mediante aplicação de prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, para
todos os cargos, e prova de títulos de caráter classificatório para os cargos de NÍVEL SUPERIOR.

5.1. Todos os candidatos serão submetidos a uma Prova Objetiva de Conhecimentos, realizada
de acordo com o cargo, que constará de questões objetivas de múltipla escolha, cada uma
com 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E), sendo adotada, para fins de correção, uma única
resposta correta por questão;

5.2. A Prova Objetiva valerá de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, de caráter eliminatório e
classificatório. Serão divididos os 100 (cem) pontos pelo número de questões que compõe a
prova escrita, sendo que cada questão terá o peso de acordo com o item 07 deste Edital,
considerando-se classificados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta)
pontos de acertos do total da prova, não havendo possibilidade de aproximação de notas;

5.3. Para os cargos de NÍVEL SUPERIOR, a segunda etapa consistirá na avaliação de títulos,
conforme item 09 deste Edital.

6. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS

6.1. O candidato somente fará a prova se munido de documento de identificação com foto, não
sendo aceitos documentos digitais, fotocópias mesmo que autenticadas, documentos
ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados ou quaisquer outros documentos sem validade
legal ou sem foto, como certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de
estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, sob pena
de não realização da prova e consequente eliminação automática do Concurso Público;

6.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização das provas o
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser
apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há,
no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial,
compreendendo coleta de dados, de assinaturas, fotos e de impressão digital em formulário
próprio;

6.3. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação
apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador;

6.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta da data, local e horário
de realização das provas;

6.5. Não será permitida a entrada de candidatos, sob qualquer pretexto, após o fechamento dos
portões;

6.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com
antecedência mínima de 01 (uma) hora do horário fixado para o seu início, munido de
caneta esferográfica de tinta azul ou preta e documento de identificação original;

6.7. Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento, seja qual for o motivo
que tenha determinado a ausência do candidato, implicará na sua eliminação automática;

6.8. Fica vedado o ingresso no local das provas de pessoas estranhas ao Concurso. Entende-se
por pessoas estranhas: aquelas que não estejam inscritas no concurso, aquelas que não
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fazem parte da equipe de aplicação e aquelas que não fazem parte da comissão do
concurso.

6.9. O tempo de duração da prova será de 04 (quatro) horas. Não haverá, por qualquer motivo,
prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas;

6.10. O candidato que porventura sentir-se mal durante a realização da sua prova, poderá
interrompê-la até que se restabeleça no próprio local de realização das provas. Caso o
candidato não se restabeleça para terminar sua prova dentro do horário estabelecido, estará
eliminado do concurso público;

6.11. Após resolver todas as questões da prova, o candidato deverá marcar suas respostas, com
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, no Cartão de Respostas, onde será de sua inteira
responsabilidade o seu correto preenchimento. Os prejuízos advindos das marcações feitas
incorretamente no Cartão de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato. São
consideradas marcações incorretas: dupla marcação, marcação rasurada, marcação
emendada, campos de marcação não preenchidos integralmente, marcação ultrapassando o
campo determinado e marcação que não seja feita com caneta esferográfica de tinta preta
ou azul;

6.12. Os fiscais da sala não estarão autorizados a fazer retificações de qualquer natureza nas
instruções ou no enunciado das questões da prova;

6.13. No dia de realização das provas, nenhum membro da coordenação estará autorizado a dar
informações referente ao conteúdo e/ou critérios de avaliação, bem como da classificação;

6.14. No dia de realização da prova, não será permitida a comunicação entre os candidatos,
tampouco entrar ou permanecer com armas, aparelhos eletrônicos ligados e outros (bip,
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, mp3,
relógios digitais, relógios analógicos, bonés, óculos escuro, gorros, boinas e acessórios
similares). Caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, este deverá permanecer
desligado. Caso algum aparelho eletrônico vibre ou toque emitindo algum som o candidato
será eliminado do concurso. Não será permitido o acesso ao banheiro com alguns desses
equipamentos, mesmo que desligado. O descumprimento da presente instrução implicará a
eliminação do candidato, caracterizando-se como tentativa de fraude.

6.15. Durante a realização das provas, não será permitida a comunicação entre os candidatos, a
utilização de máquinas calculadoras, aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, players,
receptor, gravador) outros equipamentos similares, assim como livros, anotações, impressos
e outros do tipo;

6.16. A SEPROD e o município não se responsabilizarão por perdas ou extravios de objetos ou de
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos a eles
causados;

6.17. Ao terminar a prova, o candidato deverá devolver ao fiscal o Cartão-Resposta DEVIDAMENTE
ASSINADO, esclarecendo que por razões de segurança, não será permitido no local da prova,
a saída da sala antes do prazo estabelecido de 01 (uma) hora, a contar a partir do início da
prova;

6.18. Após o término das provas, o candidato deverá deixar imediatamente as dependências do
local de prova, podendo levar seu caderno de prova após 02(duas) horas do seu início. Fica
terminantemente proibido qualquer contato com candidatos que ainda não terminaram as
provas, sob pena de exclusão do Concurso Público;
Os dois últimos candidatos que ficarem na sala de aplicação das provas só poderão sair
juntos, após assinarem como testemunhas a ata de aplicação.
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6.19. A avaliação da prova será realizada por sistema eletrônico de processamento de dados,
considerados para esse efeito, exclusivamente, as respostas transferidas para o Cartão-
Resposta;

6.20. Aos portadores de necessidades especiais, lactantes ou hospitalizados, serão asseguradas
provas e/ou locais especiais, a depender das necessidades específicas de acordo com a
prévia solicitação no ato da inscrição, cabendo à coordenação do Concurso o cumprimento
das demais condições do Edital;

6.21. O Gabarito para conferência dos candidatos será divulgado pela SEPROD através do site
www.seprod.com.br até o 2º (segundo) dia útil após a realização das respectivas provas.

6.22. Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de realização das
provas, essas poderão ser realizadas em outras cidades.

6.23. As eventuais alterações dos locais de realização das provas serão devidamente informadas
por ocasião da convocação para a realização das provas.

É de responsabilidade do Candidato entregar o Cartão-Resposta ao fiscal antes de sair da sala
de provas, para devida conferência. Caso não seja devolvido, o candidato estará sumariamente
eliminado do Concurso Público, sem direito a recurso ou reclamação posteriormente.

7. DAS QUESTÕES POR CARGO

Escolaridade Disciplina Questões Peso

Ensino Fundamental
Incompleto

Cargos 01 a 10
32 questões

Português 14 3,125

Matemática 14 3,125

Conhecimentos do Município
de CONCEIÇÃO DO

JACUÍPE e do Estado da
Bahia

04 3,125

Ensino Fundamental
Incompleto

Cargos 11 a 16
32 questões

Português 14 2,25

Conhecimentos Específicos 14 3,75

Conhecimentos do
Município de

CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
e do Estado da Bahia

04 4,00

Ensino Fundamental
Completo

Cargos 17 a 24
32 questões

Português 14 3,125

Matemática 14 3,125

Conhecimentos do Município
de CONCEIÇÃO DO

JACUÍPE e do Estado da
Bahia

04 3,125

Ensino Médio
Completo

Português 14 2,25

Conhecimentos Específicos 14 3,75
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Cargos 25 a 66
32 questões

Conhecimentos do
Município de

CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
e do Estado da Bahia

04 4,00

Ensino Superior
Completo

Cargos 67 a 108
40 questões

Português 18 2,0

Conhecimentos Específicos 18 3,0

Conhecimentos do
Município de

CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
e do Estado da Bahia

04 2,50

8. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

8.1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos.
8.2. A Nota Final dos candidatos habilitados para os cargos de NÍVEL SUPERIOR, em todas as áreas

de conhecimento será igual à soma da nota obtida na prova objetiva com a nota obtida na
prova de títulos.

9. DA PROVA DE TÍTULOS

9.1. A prova de títulos, de caráter classificatório, será realizada para os cargos de NÍVEL
SUPERIOR somente serão avaliados os títulos dos candidatos considerados aprovados na
prova objetiva;

9.2. Os candidatos aprovados, interessados e convocados para participar da prova de títulos,
deverão preencher o Formulário para envio de (ANEXO VI) Títulos disponível no site
www.seprod.com.br e entregá-los no endereço e período estabelecido no edital de
convocação;

9.3. Poderão participar da prova de títulos os candidatos que possuírem especialização, mestrado
ou doutorado compatível ao cargo que concorrem, comprovado mediante Certificado ou
Diploma de Conclusão de Curso, expedido por instituição oficial e reconhecido pelo MEC. Os
documentos deverão ser apresentados por meio de cópias autenticadas em cartório
competente;

9.4. A prova de títulos será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 6,00 (seis) pontos, de acordo com a
tabela abaixo;

ITEM
TÍTULO

Pontos
Títulos

Máximo por item

A Certificado de curso de especialização, em nível
de pós-graduação, com carga horária mínima de
360 horas, na área específica que concorre.

1,0 por
certificado

1,0

B Diploma, devidamente registrado, de Mestrado,
relacionado a área específica que concorre.

2,0 por
diploma

2,0

C Diploma, devidamente registrado, de 3,0 por 3,0
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Doutorado, relacionado a área específica que
concorre.

diploma

9.5. O certificado e/ou declaração de conclusão de pós-graduação (especialização, mestrado ou
doutorado) deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, conforme
Resolução CNE nº 01, de 03 de abril de 2001, alterado pela Resolução CNE nº 01, de 08 de
junho de 2007.

9.6. O candidato deverá apresentar juntamente com os documentos pertinentes a prova de
títulos, cópia autenticada do certificado ou diploma de conclusão do curso de graduação.

9.7. Somente serão aceitos documentos apresentados em papel com timbre do órgão emissor e
respectivos registros, e se deles constarem todos os dados necessários à identificação das
instituições e dos órgãos expedidores e à perfeita avaliação do documento;

9.8. Na avaliação dos documentos, os títulos apresentados que excederem ao limite máximo de
pontos estabelecidos na tabela deste item não serão considerados;

9.9. Cada título será considerado uma única vez e para uma única situação. Dessa forma, o
documento será avaliado para atender a um critério;

9.10. Não serão aferidos quaisquer títulos diferentes dos estabelecidos na tabela deste item;
9.11. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos

documentos apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação atribuída, sem
prejuízo das cominações legais cabíveis;

9.12. Os diplomas de conclusão de cursos expedidos por instituições estrangeiras somente serão
considerados se devidamente revalidados por instituição competente, na forma da legislação
vigente.

9.13. Os diplomas de pós-graduação em nível de especialização deverão conter a carga horária
cursada.

9.14. Não será admitida, sob hipótese alguma, o pedido de inclusão de novos documentos;
9.15. É de exclusiva responsabilidade do candidato a entrega dos documentos e a comprovação

dos títulos;
9.16. As cópias, declarações e documentos apresentados não serão devolvidos em hipótese

alguma;
9.17. Será atribuída pontuação 0 (zero) ao candidato que não entregar os documentos no prazo

estabelecido no edital de convocação;
9.18. Não haverá segunda chamada para entrega de documentos pertinentes à prova de títulos;
9.19. Não serão avaliados os documentos pertinentes à prova de títulos entregues fora do prazo

estipulado no edital de convocação;
9.20. A relação com a nota obtida na prova de títulos será publicada em edital, através do site

www.seprod.com.br, no diário oficial do município e no quadro de aviso da Prefeitura
Municipal de Conceição do Jacuípe;

9.21. Quanto ao resultado da prova de títulos, será aceito recurso conforme item 12.

10.DA DESCLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

Será desclassificado o candidato que:
10.1. Não estiver presente na sala de provas no horário determinado para o início das mesmas;
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10.2. Apresentar Laudo Médico falso ou incompatível com a deficiência alegada, quando a Perícia
Médica entender que a deficiência atestada for incompatível com o desempenho das
atribuições do cargo público;

10.3. Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização;
10.4. Comunicar-se com outros candidatos durante a realização da prova;
10.5. Ausentar-se da sala, a qualquer tempo sem o acompanhamento do fiscal;
10.6. Iniciadas as provas, retirar-se da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos;
10.7. Tiver procedimento inadequado ou descortês para com os executores, seus auxiliares,

autoridades presentes e/ou candidatos;
10.8. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento

indevido;
10.9. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata e for responsável por falsa

identificação pessoal;
10.10. Não preencher qualquer um dos requisitos previstos no presente Edital para investidura no

cargo;
10.11. Obtiver nota inferior a 50 (cinquenta) pontos na prova aplicada;
10.12. For encontrado portando aparelho celular em qualquer momento ou lugar enquanto estiver

realizando as provas;
10.13. Tiver o aparelho celular vibrando ou emitindo qualquer som.
10.14. Não assinar o cartão resposta.
10.15. Não apresentar documento oficial com foto após o fechamento dos portões.

11.DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO

11.1. O gabarito preliminar será divulgado em até 02 (dois) dias úteis após a aplicação da prova
objetiva, no site www.seprod.com.br.

12.DOS RECURSOS

12.1. Para todas as etapas do Concurso fica estabelecido o prazo de 48 horas para interposição de
recurso a ser protocolado através do seguinte e-mail: recursos-
conceicaodojacuipe@seprod.com.br, dirigido à SEPROD;

12.2. Os prazos para interposição de recursos em qualquer fase deverão ser informados com
estrita observância da hora e dia da divulgação do edital que antecede o evento;

12.3. Caberão recursos assim entendidos:

 Contra publicação do edital;

 Contra o indeferimento da inscrição nas condições:
pagamento não confirmado;
condição especial;
inscrição como portador de deficiência;

 Contra as questões da prova objetiva e do gabarito preliminar;

 Contra o resultado da prova objetiva;

 Contra o resultado da prova de títulos, para os cargos que possuírem este tipo de prova;

 Contra a classificação final.
12.4. O recurso somente será recebido e examinado quando a decisão recorrida decorrer de erro

material ou de omissão objetivamente constatada, sendo aplicável, inclusive, como único
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fundamento no questionamento de resposta considerada correta pela Comissão do
Concurso;

12.5. Será liminarmente rejeitado qualquer recurso protocolado fora do prazo e que não
discrimine de forma analítica o objeto da impugnação, cabendo recurso tão somente quanto
a erro material. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama ou
outro meio que não seja o especificado neste Edital;

12.6. Não será reconhecido o recurso que apresente fundamentação deficiente ou não traga
delimitadas as matérias objeto de impugnação;

12.7. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo com indicação do nome
do Concurso, nome do candidato, número de inscrição, cargo que está concorrendo e
assinatura, conforme modelo no site www.seprod.com.br;

12.8. O recurso deverá ser:

 apresentado em folhas separadas para questões/itens diferentes;

 possuir argumentação lógica e consistente;

 interposto e protocolado, impreterivelmente, no período determinado;
12.9. Acatado recurso, quanto ao Gabarito, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões)

eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) à todos os candidatos presentes;
12.10. No caso de impugnação à pontuação da Prova de Títulos, os pontos equivalentes serão

atribuídos ao recorrente na proporção prevista no Quadro de Títulos;
12.11. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito

oficial definitivo ou contra resultado final definitivo nas demais fases.
12.12. Não serão aceitos recursos via fax, ou, ainda fora do prazo.
12.13. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas

decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais;
12.14. A eliminação do candidato em razão de não comparecimento à prova ou a sua expulsão da

sala de prova em razão de comportamento indevido, não poderá ser objeto de recurso.

13.DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

13.1. O resultado final do concurso, depois de decididos todos os recursos interpostos,
será homologado pela Prefeita Municipal, e publicado no site www.seprod.com.br e no
quadro de aviso da Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe e/ou publicação em Diário
Oficial - https://www.conceicaodojacuipe.ba.gov.br/site/diariooficial

14.DO JULGAMENTO E DO PROVIMENTO

14.1. Serão considerados passíveis de convocação os aprovados no concurso que tenham sido
classificados em ordem decrescente e correspondente ao número das vagas existentes;

14.2. Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação, desempatar-se-á obedecendo
a ordem dos seguintes critérios:

 Candidato de idade mais elevada dentre aqueles que tenham idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos (Parágrafo Único do Art. 27 da Lei Federal N° 10.741 de 01/10/2003)

 Obtiver maior pontuação nas questões de conhecimentos específicos (se houver);

 Obtiver maior pontuação nas questões de língua portuguesa (se houver);

 Obtiver maior pontuação nas questões de conhecimentos regionais (se houver);

 Obtiver maior pontuação nas questões de matemática raciocínio lógico (se houver);
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 Tiver idade mais elevada, até o último dia de inscrição neste Concurso Público, dentre
aqueles que tenham idade inferior a 60 (sessenta) anos;

 Sorteio Público realizado pela Comissão Organizadora do Concurso, com a presença dos
candidatos empatados, após devidamente notificados para tal;

14.3. A aprovação no concurso não cria direito à nomeação imediata, mas essa, quando ocorrer,
obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos de acordo com a
necessidade da Prefeitura Municipal;

14.4. Os candidatos convocados deverão satisfazer todos os requisitos exigidos no Edital de
Convocação, no prazo assinalado, sob pena de preclusão do seu direito de nomeação e
posse no cargo público em que foi classificado;

14.5. O candidato ao cargo público objeto desse concurso, aprovado e convocado, que não
comparecer apresentando toda a documentação necessária à posse, ou ainda, não requerer
expressamente o seu deslocamento para o final da relação dos classificados, perderá o
direito à sua classificação.

15.DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO

15.1. O candidato aprovado no Concurso Público de que trata este Edital só poderá ser investido
no cargo se atendidas às seguintes exigências:

 Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos
termos do Artigo 12, § 1º da Constituição Federal;

 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da posse;

 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo público avaliado por
médico especializado designado pela Comissão do Concurso;

 Não acumular cargos, empregos e/ou funções públicas, exceto nos casos previstos na
Constituição Federal e legislação vigente, assegurada a hipótese de opção dentro do prazo
estabelecido para a posse, previsto no § 1º do Art. 13 da Lei n°. 8.112/90;

15.2. Na primeira fase de convocação, o candidato deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias
úteis a partir da data de publicação do Edital de Convocação, os seguintes documentos:

 Cópia autenticada do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição, se à
época já possuía 18 (dezoito) anos;

 Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, em caso de candidato do sexo
masculino;

 Documentação comprobatória da escolaridade mínima exigida, consoante o disposto no
Anexo II deste Edital;

I. Diploma no caso de conclusão de Curso Superior na área de inscrição do candidato,
devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação/MEC, e ser devidamente
registrado em conselho de classe específico, se houver;

II. Certificado de conclusão de Nível Técnico na área de inscrição do candidato, devidamente
reconhecido e registrado em conselho de classe específico, se houver;

III. Certificado de conclusão no caso de Ensino Médio ou Ensino Fundamental para os cargos
que exigem apenas esta etapa da educação básica, acompanhados dos respectivos
históricos escolares;

 Declaração de antecedentes criminais;

 Declaração de não cumulação de cargos públicos.
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 Preencher e comprovar todos os requisitos básicos para investidura no cargo público
exigidos neste Edital;

 Apresentar outros documentos e declarações que se fizerem necessários, a época da posse,
de acordo com o Edital de Convocação do candidato;

15.3. Na segunda fase de convocação, o candidato deverá apresentar:

 Exame médico pré-admissional, apenas se o candidato convocado apresentar todos os
documentos solicitados na 1ª Fase. O candidato convocado deverá submeter-se a exame
médico pré-admissional ou a exame médico específico (portadores de deficiência) a ser
realizado pelo órgão de saúde ou médicos do trabalho indicados pela Prefeitura Municipal,
que terá decisão terminativa, após análise dos exames, a serem realizados pelo candidato
convocado;

 Resultado de Laudo Médico Pericial, emitido por médico credenciado junto à Prefeitura
Municipal, juntamente com os seguintes exames para todos os cargos: Hemograma
completo, Plaquetas, Velocidade de hemossedimentação (VHS), Creatinina, Glicemia de
jejum, Gama glutamil transferase (GAMA GT), Tempo de tromboplastina total e Parcial
ativado (TTPA), EAS, Raio X – Tórax;

 Demais exames médicos/laboratoriais, se necessários, solicitados no Edital de convocação
do candidato;

 Considerado apto para o desempenho do cargo, nas duas fases, o candidato será nomeado
por decreto municipal e terá prazo de até 15 (quinze) dias para tomar posse no cargo de
provimento efetivo;

 O candidato que por qualquer motivo não apresentar a documentação e exames exigidos na
1ª e 2ª fase de convocação, perderá automaticamente o direito à investidura no cargo
público.

16.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos,
enquanto não consumada a providência do evento que lhes disser respeito, circunstância que
será mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado pela Prefeitura
Municipal de Conceição do Jacuípe, no site www.seprod.com.br e no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe e/ou publicação em Diário Oficial -
https://www.conceicaodojacuipe.ba.gov.br/site/diariooficial

16.2. No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências contidas neste Edital,
no entanto, o candidato que não comprovar quaisquer dos requisitos solicitados, na data e
local que vierem a ser determinados pela Prefeitura Municipal, importará insubsistência da
inscrição, nulidade de aprovação ou classificação e perdas dos direitos decorrentes, e que
implicará automaticamente na eliminação do candidato do Concurso Público;

16.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Concurso Público, perante a
Prefeitura Municipal, o candidato que não o fizer até a data do encerramento das inscrições;

16.4. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou as de outra natureza,
ocorridas no decorrer do concurso público, mesmo que só verificada posteriormente,
eliminará o candidato do concurso, anulando todos os efeitos decorrentes de sua inscrição;

16.5. A Prefeitura Municipal aproveitará os candidatos aprovados em número estritamente
necessário ao atendimento de suas necessidades, não havendo, portanto, obrigatoriedade
de preenchimento imediato de todas as vagas;
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16.6. A Prefeitura Municipal não se responsabilizará por transporte, alimentação e hospedagem
dos candidatos aprovados e nomeados em cargos logrados nos distritos do município;

16.7. Ao entrar em exercício, o servidor de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório,
durante o qual sua eficiência e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do
cargo, durante o período de 03 (três) anos;

16.8. Para os candidatos nomeados e empossados não será possível a cessão para outros órgãos
públicos enquanto não adquirida a estabilidade, o que se dará após três anos de efetivo
exercício do cargo de provimento efetivo para o qual foi aprovado no Concurso Público, nos
termos do Art. 41 da Constituição Federal.

16.9. Os documentos emitidos no exterior deverão estar acompanhados de tradução pública
juramentada.

16.10. A homologação pública será o único documento comprobatório de classificação do
candidato neste concurso;

16.11. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar os Editais, comunicados e demais
publicações referentes a este concurso nos locais indicados no item 04 deste edital;

16.12. Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no
presente Edital e na Lei Orgânica do Município, serão resolvidos pela Comissão Organizadora
do Concurso Público constituída pela Prefeitura Municipal, através de Decreto Municipal;

16.13. O prazo de validade do concurso será de 02(dois) anos, contados da data da publicação de
sua homologação, podendo, antes de esgotado o prazo, ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da Prefeitura Municipal por ato expresso do chefe do Poder Executivo;

16.14. A Prefeitura Municipal e a SEPROD se eximem das despesas com viagens e hospedagens
dos candidatos em quaisquer das fases do concurso público, assim como não reembolsará as
mesmas em qualquer hipótese;

16.15. A homologação do concurso será efetuada pelo conjunto de cargos públicos constantes do
presente Edital pela Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe;

16.16. O cronograma no final deste Edital poderá por iniciativa da Comissão, ser antecipado ou
prorrogado, devendo para tanto, ser dada a devida publicidade na forma do item 04 deste
Edital;

16.17. A SEPROD não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este
Concurso Público.

16.18. O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial poderá
requerer através de solicitação assinada pelo próprio candidato, via e-mail:
sac@seprod.com.br, anexando documentos que comprovem tal alteração, com expressa
referência ao Concurso, Cargo e número de Inscrição.

16.19. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no
Concurso, valendo, para esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial -
https://www.conceicaodojacuipe.ba.gov.br/site/diariooficial.

16.20. Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de
realização da prova objetiva e demais eventos. O candidato deverá observar, rigorosamente,
as formas de divulgação estabelecidas neste Edital.

16.21. A íntegra deste Edital encontra-se fixada nos locais de costumes de publicação dos atos
oficiais da Prefeitura e no local da inscrição.

CONCEIÇÃO DO JACUÍPE /BA, 20 de dezembro de 2019.
Prefeita Municipal
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ANEXO I – DOS CARGOS E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

PORTUGUÊS: Interpretação de textos; Ortografia; Pontuação; Acentuação e Separação silábica, Encontros Vocálicos;
Encontros Consonantais, Sinônimos, Antônimos, Parônimos e homônimos; Flexões do Substantivo; Aumentativo e
Diminutivo; Regência Verbal e Nominal; Analise Sintática da Oração; Classe de Palavras (Advérbio, Substantivo,
Adjetivo, Verbo, Preposição, Conjunção, Pronome e numeral); Compreensão de textos e Tipologia textual.
MATEMÁTICA: As quatro operações fundamentais (Adição, Subtração, multiplicação e divisão); Números pares e
ímpares; Dezena e Dúzia; Números decimais; Pesos; Sistema métrico decimal; Unidade de Sistema Monetário
Brasileiro; Conjuntos numéricos. Operações com conjuntos. Fatoração e números primos: divisibilidade, máximo
divisor comum e mínimo múltiplo comum.
CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE E DO ESTADO DA BAHIA: História, Evolução
Econômica e Política e Aspectos Culturais do Município de Conceição do Jacuípe. Lei Orgânica do Município de
Conceição do Jacuípe. História do Município de Conceição do Jacuípe e História do Estado da Bahia. Geografia do
Município de Conceição do Jacuípe e Geografia do Estado da Bahia. 4. Turismo, cultura e folclore do Município de
Conceição do Jacuípe e Turismo, cultura e folclore do Estado da Bahia. 5. Política, economia e demografia do
Município de Conceição do Jacuípe e Política, economia e demografia do Estado da Bahia.

CARGO 01: AUXILIAR DE SERVIÇOS PESADOS – SEC. OBRAS.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE /BA:

CARGO 02: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – SEC. EDUCAÇÃO.
CARGO 03: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – SEC. ADMINISTRAÇÃO.
CARGO 04: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
CARGO 05: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE /BA:

CARGO 06: CARPINTEIRO – SEC. OBRAS.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE /BA:

CARGO 07: ELETRICISTA – SEC. OBRAS.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE /BA:

CARGO 08: ENCANADOR HIDRAULICO – SEC. OBRAS.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE /BA:



17

CARGO 09: GARI – SEC. OBRAS.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE /BA:

CARGO 10: PINTOR – SEC. OBRAS.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE /BA:

CARGO 11: MOTORISTA – SEC. SAÚDE.
CARGO 12: MOTORISTA – SEC. OBRAS.
CARGO 13: MOTORISTA ESCOLAR CLASSE D – SEC. EDUCAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. LEI Nº 9.503, DE 23/09/97 e demais alterações (Código de

Trânsito Brasileiro); 2. Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do
Sistema Nacional de Trânsito; 3. Direção defensiva; 4. Noções gerais de circulação e conduta; 5. Noções de mecânica
e Eletricidade de autos; 6. Noções de primeiros socorros; 7. Manutenção e Limpeza de veículos, Cidadania e Meio
Ambiente.

CARGO 14: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – SEC. OBRAS.
CARGO 15: OPERADOR DE TRATOR – SEC. OBRAS.
CARGO 16: OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS – SEC. AGRICULTURA.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: LEI Nº 9.503, DE 23/09/97 e demais alterações (Código de

Trânsito Brasileiro); Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do
Sistema Nacional de Trânsito; Primeiros Socorros; Conhecimentos básicos de Mecânica e Eletricidade Automotiva;
Direção Defensiva, Cidadania e Meio Ambiente. Serviços de Operação de Máquinas Pesadas, bem como sua
conservação e funcionamento. Trabalhos de operação de escavadeiras, Guindastes, Tratores de Esteiras e de Rodas,
Reboques, Motoniveladoras, Carregadeiras, Rolo Compressor e outros. Lubrificação de pinos e verificação de nível
de óleo e estado dos filtros. Reparos de emergência, Conservação de máquinas e equipamentos pesados. Guarda e
aquisição de material de reparos e reposição.

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

PORTUGUÊS: Interpretação de textos; Ortografia; Pontuação; Acentuação e Separação silábica, Encontros Vocálicos;
Encontros Consonantais, Sinônimos, Antônimos, Parônimos e homônimos; Flexões do Substantivo; Aumentativo e
Diminutivo; Regência Verbal e Nominal; Analise Sintática da Oração; Classe de Palavras (Advérbio, Substantivo,
Adjetivo, Verbo, Preposição, Conjunção, Pronome e numeral); Compreensão de textos e Tipologia textual.
MATEMÁTICA: As quatro operações fundamentais (Adição, Subtração, multiplicação e divisão); Números pares e
ímpares; Dezena e Dúzia; Números decimais; Pesos; Sistema métrico decimal; Unidade de Sistema Monetário
Brasileiro; Geometria Plana (Ponto, Reta e Plano). Raciocínio Lógico: Capacidade de interpretar figuras e questões
matemáticas. Sistemas de Numeração. Números romanos. Operações com números naturais, decimais e frações:
adição, subtração, multiplicação e divisão. Medidas: unidades de comprimento, capacidade, massa e tempo. Regras
de três simples. Noções de Conjuntos.
CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE E DO ESTADO DA BAHIA: História, Evolução
Econômica e Política e Aspectos Culturais do Município de Conceição do Jacuípe. Lei Orgânica do Município de
Conceição do Jacuípe. História do Município de Conceição do Jacuípe e História do Estado da Bahia. Geografia do
Município de Conceição do Jacuípe e Geografia do Estado da Bahia. 4. Turismo, cultura e folclore do Município de
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Conceição do Jacuípe e Turismo, cultura e folclore do Estado da Bahia. 5. Política, economia e demografia do
Município de Conceição do Jacuípe e Política, economia e demografia do Estado da Bahia.

CARGO 17: AGENTE DE PORTARIA – SEC. EDUCAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE /BA:

CARGO 18: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS – SEC. ADMINISTRAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE /BA:

CARGO 19: AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINAS – SEC. ADMINISTRAÇÃO.
CARGO 20: AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINAS – SEC. OBRAS.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE /BA:

CARGO 21: PORTEIRO – SEC. EDUCAÇÃO.
CARGO 22: PORTEIRO – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE /BA:

CARGO 23: VIGILANTE – SEC. EDUCAÇÃO.
CARGO 24: VIGILANTE – SEC. ADMINISTRAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, MATEMÁTICA E CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE /BA:

NÍVEL MÉDIO COMPLETO

PORTUGUÊS: Compreensão e interpretação de textos escritos de diferentes gêneros textuais. A função do "que" e

do "se". Paródia e paráfrase. Texto literário e não-literário. Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação
e denotação. Tipologias textuais: narração, dissertação e descrição. Linguagem e comunicação: linguagem verbal e
não-verbal/língua escrita e língua oral/variação linguística. Funções da Linguagem. Figuras de Linguagem. Ortografia
- dificuldades da língua (a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/ ao invés, em vez, dentre outras). Emprego dos
sinais de pontuação no texto. Acentuação gráfica. Emprego da crase. Significação dos elementos mórficos das
palavras (sufixo, prefixo e radical). Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo). Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos
(ênclise, mesóclise e próclise). O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos). Sintaxe de
concordância: nominal e verbal. Sintaxe de regência: nominal e verbal. Elementos da textualidade: coesão,
coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto (ambiguidade e redundância). Semântica e Estilística.
CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE E DO ESTADO DA BAHIA: História, Evolução
Econômica e Política e Aspectos Culturais do Município de Conceição do Jacuípe. Lei Orgânica do Município de
Conceição do Jacuípe. História do Município de Conceição do Jacuípe e História do Estado da Bahia. Geografia do
Município de Conceição do Jacuípe e Geografia do Estado da Bahia. 4. Turismo, cultura e folclore do Município de
Conceição do Jacuípe e Turismo, cultura e folclore do Estado da Bahia. 5. Política, economia e demografia do
Município de Conceição do Jacuípe e Política, economia e demografia do Estado da Bahia.
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CARGO 25: AGENTE ADMINISTRATIVO – SEC. CULTURA.
CARGO 26: AGENTE ADMINISTRATIVO – SEC. EDUCAÇÃO.
CARGO 27: AGENTE ADMINISTRATIVO – SEC. SAÚDE.
CARGO 28: AGENTE ADMINISTRATIVO – SEC. ADMINISTRAÇÃO.
CARGO 29: AGENTE ADMINISTRATIVO – SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Teorias e Abordagens da Administração. Qualidade e

Produtividade. Administração pública: conceitos, princípios e atos. Tomada de Decisões na Administração. Eficiência,
eficácia e efetividade. Correspondência e redação oficial: conceitos, princípios, modelos e normas gerais.
Arquivologia: conceitos, princípios, tipos e normas gerais. Redação Oficial. Licitações e Contratos: conceitos,
princípios, características, fases, lei 8.666 de 21/06/93 e modificações. ADMINISTRAÇÃO GERAL E PÚBLICA: Evolução
da administração. Evolução da administração pública no Brasil (após 1930): reformas administrativas e a nova gestão
pública. Processo administrativo. Funções de administração: planejamento, organização, direção e controle.
Processo de planejamento. Planejamento estratégico: visão, missão e análise SWOT. Análise competitiva e
estratégias genéricas. Redes e alianças. Planejamento tático. Planejamento operacional. Administração por
objetivos. Estrutura organizacional. Tipos de departamentalização: características, vantagens e desvantagens de
cada tipo. Organização informal. Cultura e desenvolvimento organizacional. Direção. Motivação e liderança.
Comunicação. Descentralização e delegação. Controle. Características. Tipos, vantagens e desvantagens. Sistema de
medição de desempenho organizacional. Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. Principais teóricos e
suas contribuições para a gestão da qualidade. Ferramentas de gestão da qualidade. Gestão de projetos. Elaboração,
análise e avaliação de projetos. Principais características dos modelos de gestão de projetos. Projetos e suas etapas.
Gestão de processos. Conceitos da abordagem por processos. Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de
processos. Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos. Conceitos Gerais de Informática e
Microinformática: hardware, noções de Sistemas Operacionais (Windows e Linux) e Office. Funcionalidades do
Explorer, Painel de Controle e Impressoras, Navegadores da Internet e Correio Eletrônico. Conhecimentos teóricos e
práticos de Word, Excel, Adobe Reader e OpenOffice.

CARGO 30: AGENTE DE ARRECADAÇÃO – SEC. ADMINISTRAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Tributos em Espécie. Competência Tributária. Tipos de

Tributos. Conceitos Gerais: Fato Gerador; Competência; Base de Cálculo. Código Tributário Nacional (Lei Federal
5.172/66). Código Tributário Municipal. Fiscalização de tributos: organização de processos, auditoria fiscal e
cumprimento de leis e regulamentos municipais; A receita do município: fontes, arrecadação, sonegação, cadastro
de contribuintes; Receita e despesa pública: conceitos, classificação, escrituração; Análise de balanço, talonários,
selos de controle, notas fiscais e livros fiscais; Bens públicos: cálculos e avaliações. Despesas públicas, licitação,
impostos. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: Ética, moral, princípios e valores. Ética e democracia: exercício da cidadania.
Ética e função pública. Ética no setor público. Lei n°. 8.429/1992: disposições gerais. Atos de improbidade
administrativa.

CARGO 31: AGENTE DE MANUTENÇÃO – SEC. ADMINISTRAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimento em reparos e acabamento, instalações

prediais e serviços afins: materiais de construção, canteiro de obras, nivelamento, enquadramento, assentamento
de tijolos, concreto, materiais para construção e reconstrução de obras, fundações, alvenaria de vedação, alvenaria
estrutural, revestimentos, tipos de traços de concreto e massa; - Conhecimento em: conserto em móveis, instalação,
reparo de aberturas e demais estruturas e peças de madeira; - Sistemas hidráulicos: montar, desmontar, reparar e
ajustar; Instalações sanitárias: louças, caixas d’água, chuveiros e outros; Pintura: preparação de tintas, pintura em
superfícies externas e internas das edificações, muros, meios-fios e outros; - Sistemas Elétricos: instalar, revisar e
realizar manutenção e reparo; Habilidade e manuseio de ferramentas: conservação, limpeza, lubrificação de
ferramentas, equipamentos, máquinas e motores; Carregamento de cargas: carregar e descarregar veículos,
acondicionando os materiais nos locais de forma adequada; Serviços Gerais: transportar materiais de construção,
móveis, equipamentos e ferramentas; Jardinagem: plantio, adubação, conservação e ornamentação de jardins e
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plantas; Classificação do lixo: tipos de materiais, acondicionando, separação e normas de reciclagem; Segurança e
saúde no trabalho: normas e uso de Equipamentos de Proteção e Segurança – EPIs. Responsabilidade Civil; Ética;
Etiqueta e Boas Práticas no trabalho; Normas de Conduta.

CARGO 32: ALMOXARIFADO – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Controle integral; Controle de estoques; Estoques;

Avaliação dos estoques; Funções principais de um controlador de estoques; Almoxarifados e Depósitos; Guarda de
materiais e produtos; Entrada e saída de mercadorias e materiais; Armazenamento e rotação de estoque; Avaliação;
Instalação do almoxarifado. Noções sobre segurança no trabalho; Noções de Ética; Respeito mútuo, justiça, diálogo,
solidariedade; Noções de Higiene; Noções de Postura; Noções de Lay‐Out; Noções de Programa‐5S; Organização do 
trabalho; Classificação de Material; Riscos em eletricidade; Riscos químicos; Química do fogo; Organização de
estoques. Administração de materiais e de produção. Logística. Conhecimentos básicos de administração.
Planejamento, direção, organização, execução e controle. Teorias e Abordagens da Administração. Administração
pública: conceitos, princípios e atos. Conhecimentos Básicos de Informática: Noções de hardware e seus periféricos;
Sistema Operacional WINDOWS; Microsoft Word; Microsoft Excel.

CARGO 33: ASSISTENTE DE ARRECADAÇÃO – SEC. ADMINISTRAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Tributos em Espécie. Competência Tributária. Tipos de

Tributos. Conceitos Gerais: Fato Gerador; Competência; Base de Cálculo. Código Tributário Nacional (Lei Federal
5.172/66). Código Tributário Municipal. Fiscalização de tributos: organização de processos, auditoria fiscal e
cumprimento de leis e regulamentos municipais; A receita do município: fontes, arrecadação, sonegação, cadastro
de contribuintes; Receita e despesa pública: conceitos, classificação, escrituração; Análise de balanço, talonários,
selos de controle, notas fiscais e livros fiscais; Bens públicos: cálculos e avaliações. Despesas públicas, licitação,
impostos. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: Ética, moral, princípios e valores. Ética e democracia: exercício da cidadania.
Ética e função pública. Ética no setor público. Lei n°. 8.429/1992: disposições gerais. Atos de improbidade
administrativa.

CARGO 34: ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO – SEC. ADMINISTRAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimento em reparos e acabamento, instalações

prediais e serviços afins: materiais de construção, canteiro de obras, nivelamento, enquadramento, assentamento
de tijolos, concreto, materiais para construção e reconstrução de obras, fundações, alvenaria de vedação, alvenaria
estrutural, revestimentos, tipos de traços de concreto e massa; - Conhecimento em: conserto em móveis, instalação,
reparo de aberturas e demais estruturas e peças de madeira; - Sistemas hidráulicos: montar, desmontar, reparar e
ajustar; Instalações sanitárias: louças, caixas d’água, chuveiros e outros; Pintura: preparação de tintas, pintura em
superfícies externas e internas das edificações, muros, meios-fios e outros; - Sistemas Elétricos: instalar, revisar e
realizar manutenção e reparo; Habilidade e manuseio de ferramentas: conservação, limpeza, lubrificação de
ferramentas, equipamentos, máquinas e motores; Carregamento de cargas: carregar e descarregar veículos,
acondicionando os materiais nos locais de forma adequada; Serviços Gerais: transportar materiais de construção,
móveis, equipamentos e ferramentas; Jardinagem: plantio, adubação, conservação e ornamentação de jardins e
plantas; Classificação do lixo: tipos de materiais, acondicionando, separação e normas de reciclagem; Segurança e
saúde no trabalho: normas e uso de Equipamentos de Proteção e Segurança – EPIs. Responsabilidade Civil; Ética;
Etiqueta e Boas Práticas no trabalho; Normas de Conduta.

CARGO 35: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – SEC. EDUCAÇÃO.
CARGO 36: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – SEC. ADMINISTRAÇÃO.
CARGO 37: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
CARGO 38: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
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Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Teorias e Abordagens da Administração. Qualidade e

Produtividade. Administração pública: conceitos, princípios e atos. Tomada de Decisões na Administração. Eficiência,
eficácia e efetividade. Correspondência e redação oficial: conceitos, princípios, modelos e normas gerais.
Arquivologia: conceitos, princípios, tipos e normas gerais. Redação Oficial. Licitações e Contratos: conceitos,
princípios, características, fases, lei 8.666 de 21/06/93 e modificações. ADMINISTRAÇÃO GERAL E PÚBLICA: Evolução
da administração. Evolução da administração pública no Brasil (após 1930): reformas administrativas e a nova gestão
pública. Processo administrativo. Funções de administração: planejamento, organização, direção e controle.
Processo de planejamento. Planejamento estratégico: visão, missão e análise SWOT. Análise competitiva e
estratégias genéricas. Redes e alianças. Planejamento tático. Planejamento operacional. Administração por
objetivos. Estrutura organizacional. Tipos de departamentalização: características, vantagens e desvantagens de
cada tipo. Organização informal. Cultura e desenvolvimento organizacional. Direção. Motivação e liderança.
Comunicação. Descentralização e delegação. Controle. Características. Tipos, vantagens e desvantagens. Sistema de
medição de desempenho organizacional. Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. Principais teóricos e
suas contribuições para a gestão da qualidade. Ferramentas de gestão da qualidade. Gestão de projetos. Elaboração,
análise e avaliação de projetos. Principais características dos modelos de gestão de projetos. Projetos e suas etapas.
Gestão de processos. Conceitos da abordagem por processos. Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de
processos. Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos. Conceitos Gerais de Informática e
Microinformática: hardware, noções de Sistemas Operacionais (Windows e Linux) e Office. Funcionalidades do
Explorer, Painel de Controle e Impressoras, Navegadores da Internet e Correio Eletrônico. Conhecimentos teóricos e
práticos de Word, Excel, Adobe Reader e OpenOffice.

CARGO 39: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: O Auxiliar de Dentista e suas Funções no Consultório

Odontológico. Responsabilidade Profissional do Auxiliar de Dentista. Aspectos éticos do exercício profissional do AD.
Bases legais e competências. Atribuições do AD e sua importância na equipe odontológica. Recepção do Paciente.
Administração e Organização dos Serviços Odontológicos. Promoção de Saúde Bucal na Prática Clínica. Orientação
sobre técnicas de higiene bucal. Métodos preventivos contra a cárie dental e doenças periodontais: técnicas de
aplicação. Princípios Ergonômicos na Odontologia Clínica. Material de uso odontológico: classificação e manipulação.
Instrumental odontológico: identificação, classificação, técnicas de instrumentação. Aspiração e Isolamento do
Campo Operatório. Revelação e montagem de radiografias dentárias Materiais e técnicas de moldagem, seleção de
moldeiras, confecção de modelos de gesso. Consultório odontológico: conservação; manutenção do equipamento e
do ambiente do trabalho. Odontologia Social e a Saúde Pública. Biossegurança. Controle de Infecção no Consultório
Odontológico: Esterilização e desinfecção. Processo de limpeza, embalagem, esterilização, monitorização química e
biológica no processo de esterilização em estufas e autoclaves. Doenças transmissíveis na prática odontológica.
Medidas de Prevenção para evitar a transmissão de doenças entre pacientes e profissionais. Educação em saúde.
Noções de radiologia, odontopediatria, dentística, prótese, cirurgia, endodontia. Noções de ergonomia aplicadas à
odontologia. Equipamentos de Segurança (E.P.I. e E.P.C.). Ética e Moral: princípios e valores éticos; ética e
democracia; exercício da cidadania; ética no serviço público. Princípios e Noções sobre Administração Pública.

CARGO 40: AUXILIAR EM LABORATÓRIO – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Instrumentos (uso e funcionamento); microscópio;

espectrofotômetro; balança analítica; centrífuga; Conhecimentos de coleta de material; preparo de vidraria para
técnicas; preparo de corantes; preparar Instrumentos (uso e funcionamento); microscópio de soluções; esterilização
e desinfecção; preparo de lâminas para observação microscópica. Bacteriologia (Microbiologia): preparação de
esfregaços bacteriológicos, preparação de meios de cultura; métodos gerais para o estudo das bactérias; noções de
bacteriologia. Parasitologia: preparo de fezes para exame; noções dos ciclos parasitários, identificação de parasitas,
conceito de hospedeiro intermediário e definitivo. Sorologia: noções básicas de antígeno/anticorpo; diagnósticos
laboratoriais mais comuns (PCR, tipagem sanguínea, fator Rh, VDRL, teste de gravidez); separação de soro e plasma.
Bioquímica: dosagens de glicose, triglicérides, colesterol, ácido úrico, uréia; análise de urina. Hematologia:
coagulograma, VHS, noções gerais de preparo de lâmina e contagem específica das células sanguíneas,
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determinação dos índices hematimétricos, noções gerais do processo de coagulação. Eletroforese: noções gerais de
funcionamento da cuba eletroforética.

CARGO 41: DIGITADOR – SEC. SAÚDE.
CARGO 42: DIGITADOR – SEC. ADMINISTRAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conceitos Gerais de Informática e Microinformática. Noções

de Sistemas Operacionais: (Windows 9x, Windows NT, Windows 2000 Server, XP e Linux) e Office. Explorer, Painel de
Controle, Impressoras. Internet e Intranet: Navegadores da Internet, Correio Eletrônico. Funcionamento,
manutenção preventiva e medidas de segurança de um Computador. Conhecimentos teóricos e práticos de Word,
Excel, OpenOffice.org 2.0. Disposição de teclas do teclado QWERTY - ABNT2. Noções básicas do funcionamento de
um computador em rede.

CARGO 43: FISCAL DE OBRAS PÚBLICAS – SEC. ADMINISTRAÇÃO.
CARGO 44: FISCAL DE OBRAS PÚBLICAS – SEC. OBRAS.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Posturas Municipal, Processo construtivo de

fundações, Materiais de Construção. Normas de segurança no trabalho. Recomendações para a Contratação e
Fiscalização de Obras de Edificações Públicas: escolha de terreno, viabilidade, elaboração de projeto, licitação e
contrato da obra, aspectos a serem fiscalizados, conservação e manutenção, normas aplicáveis e irregularidades.

CARGO 45: FISCAL DE POSTURA – SEC. ADMINISTRAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Posturas Municipal, Processo construtivo de

fundações, Materiais de Construção. Normas de segurança no trabalho. Recomendações para a Contratação e
Fiscalização de Obras de Edificações Públicas: escolha de terreno, viabilidade, elaboração de projeto, licitação e
contrato da obra, aspectos a serem fiscalizados, conservação e manutenção, normas aplicáveis e irregularidades.

CARGO 46: FISCAL DE TRIBUTOS – SEC. ADMINISTRAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Contabilidade pública; Contabilidade Geral; Lei de Licitações

e Contratos nº 8.666/93; Balanço Consolidado e Patrimonial; Auditoria Contábil; Plano Plurianual; Lei de Diretrizes
Orçamentárias; Fiscalização de tributos: organização de processos, auditoria fiscal e cumprimento de leis e
regulamentos municipais. A receita do município: fontes, arrecadação, sonegação, cadastro de contribuintes. Receita
e despesa pública: conceitos, classificação, escrituração. Análise de balanço, talonários, selos de controle, notas
fiscais e livros fiscais. Bens públicos: conceitos, cálculos e avaliações. Despesas públicas, licitação, impostos e
tributos. Código Tributário Municipal. Código Tributário Nacional. Lei Complementar Federal nº 116/2003.
Conhecimentos Básicos de Informática: Noções de hardware e seus periféricos; Sistema Operacional WINDOWS XP;
Microsoft Word; Microsoft Excel.

CARGO 47: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEC. SAÚDE.
CARGO 48: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEC. ADMINISTRAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Saúde, leis complementares e decretos

municipais que tratam de assuntos que envolvam a vigilância sanitária; Noções de saúde e doenças; noções de
anatomia e fisiologia humanas; Nutrição e dietética; noção geral de nutrimentos e suas funções no organismo;
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influência da má nutrição na determinação e distribuição de distúrbios de saúde; Higiene e profilaxia: noções de
saúde, de alimentação, de habilitação corporal do vestuário; Noções de saneamento básico e agravos à saúde;
Noções básicas sobre doenças infectocontagiosas, defesas do organismo; Noções de vacinação e prevenção de
doenças; Controle de doenças transmissíveis e sexualmente transmissíveis; dengue; malária; febre amarela.

CARGO 49: GUARDA FEMININO – SEC. ADMINISTRAÇÃO.
CARGO 50: GUARDA MASCULINO – SEC. ADMINISTRAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Serviços de vigilância, portaria, controle de veículos,

segurança de pessoal, combate a incêndios e primeiros socorros. Proceder à vigilância diurna e noturna nas
dependências dos edifícios e áreas próximas: cuidados básicos essenciais. Comunicação; normas de Segurança do
Trabalho e Higiene; noções de hierarquia; noções de segurança; conhecimento dos utensílios possíveis de utilização;
conhecimento da função; formas de tratamento; atendimento ao público; telefones públicos de emergência: Pronto
Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro. Noções básicas de Relações Humanas no Trabalho. Ética no
trabalho. Relacionamento interpessoal. Atribuições do cargo. Noções sobre segurança pública. Noções sobre
segurança patrimonial: definições. Noções de Segurança Predial: orientações gerais: conhecimento do prédio, das
pessoas que frequentam as instalações; O município e a sua segurança patrimonial. Procedimento em diferentes
situações profissionais: assalto, suspeita da presença de pessoas estranhas etc; Noções de Segurança do Trabalho:
acidentes do trabalho: conceito, causas e prevenção; normas de segurança: conceito de proteção e equipamentos
de proteção; normas básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de
procedimentos de Primeiros Socorros. Relações humanas e profissionais: Comportamento e atitude em ambiente de
trabalho; Funções do Grupo; O papel do indivíduo no grupo; Regras básicas de comportamento profissional para o
trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Regras de hierarquias no serviço público
municipal; Zelo pelo patrimônio público. Vigilância do patrimônio público. Artigo 144 da Constituição Federal (Título
V - Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas Capítulo III: da Segurança Pública); Estatuto Geral das
Guardas Municipais (Lei Federal nº 13.022/2014); Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006, Lei nº 13.827/2019);
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990); Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003); Lei de
Crimes Ambientais nº 9.605/1998; Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 4.898/1965); Estatuto do Idoso (Lei Federal nº
10.741/2003); Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997 - Artigo 24); Sistema Único de Segurança
Pública (Lei nº 13.675/2018).

CARGO 51: INSTRUMENTADOR – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO

JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Fundamentos básicos da instrumentação cirúrgica. 2.

Noções de anatomia e fisiologia humana. 3. Noções de microbiologia humana. 4. Biossegurança e infecção

hospitalar. 5. O centro cirúrgico e a central de material esterilizado. 6. Técnica asséptica e método de esterilização. 7.

Noções de anestesiologia. 8. Técnica para montagem de caixas cirúrgicas e conservação do instrumental: fios,

agulhas e suturas. 9. Degermação, paramentação e colocação de campos. 10. Apresentação do material que compõe

a mesa do instrumentador. 11. Montagem de mesa básica, mesa auxiliar e sinalização cirúrgica. 12. Equipamentos da

sala cirúrgica. 13. Checklist Cirurgias Seguras.

CARGO 52: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO – SEC. EDUCAÇÃO.
CARGO 53: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Teorias e Abordagens da Administração. Qualidade e

Produtividade. Administração pública: conceitos, princípios e atos. Tomada de Decisões na Administração. Eficiência,
eficácia e efetividade. Correspondência e redação oficial: conceitos, princípios, modelos e normas gerais.
Arquivologia: conceitos, princípios, tipos e normas gerais. Redação Oficial. Licitações e Contratos: conceitos,
princípios, características, fases, lei 8.666 de 21/06/93 e modificações. ADMINISTRAÇÃO GERAL E PÚBLICA: Evolução
da administração. Evolução da administração pública no Brasil (após 1930): reformas administrativas e a nova gestão
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pública. Processo administrativo. Funções de administração: planejamento, organização, direção e controle.
Processo de planejamento. Planejamento estratégico: visão, missão e análise SWOT. Análise competitiva e
estratégias genéricas. Redes e alianças. Planejamento tático. Planejamento operacional. Administração por
objetivos. Estrutura organizacional. Tipos de departamentalização: características, vantagens e desvantagens de
cada tipo. Organização informal. Cultura e desenvolvimento organizacional. Direção. Motivação e liderança.
Comunicação. Descentralização e delegação. Controle. Características. Tipos, vantagens e desvantagens. Sistema de
medição de desempenho organizacional. Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. Principais teóricos e
suas contribuições para a gestão da qualidade. Ferramentas de gestão da qualidade. Gestão de projetos. Elaboração,
análise e avaliação de projetos. Principais características dos modelos de gestão de projetos. Projetos e suas etapas.
Gestão de processos. Conceitos da abordagem por processos. Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de
processos. Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos. Conceitos Gerais de Informática e
Microinformática: hardware, noções de Sistemas Operacionais (Windows e Linux) e Office. Funcionalidades do
Explorer, Painel de Controle e Impressoras, Navegadores da Internet e Correio Eletrônico. Conhecimentos teóricos e
práticos de Word, Excel, Adobe Reader e OpenOffice.

CARGO 54: SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: - Recrutamento e Seleção de pessoal (Entrevista com foco

em competências, triagem, tipos de recrutamento, fluxo de um processo de R&S, entrevista de desligamento,
Dinâmica de Grupo); - Treinamento e Desenvolvimento ( LNT- Levantamento de Necessidade de Treinamento,
Etapas para a elaboração de um programa de treinamento, Monitoramento anual de LNT, Avaliação de eficácia de
T&D); - Avaliação Desempenho (Conceito, tipos de avaliação: 180, 360, feedback, desempenho x resultados, papel da
liderança); - Administração de cargos e salários (Remuneração, Avaliação e classificação de cargos, Métodos
tradicionais de avaliação de cargos, Pesquisa salarial, Política Salarial); - Gestão de pessoas e as organizações da
atualidade. Teorias e Abordagens da Administração. Qualidade e Produtividade. Administração pública: conceitos,
princípios e atos. Tomada de Decisões na Administração. Eficiência, eficácia e efetividade. Correspondência e
redação oficial: conceitos, princípios, modelos e normas gerais. Arquivologia: conceitos, princípios, tipos e normas
gerais. Redação Oficial. Licitações e Contratos: conceitos, princípios, características, fases, lei 8.666 de 21/06/93 e
modificações. ADMINISTRAÇÃO GERAL E PÚBLICA: Evolução da administração. Evolução da administração pública no
Brasil (após 1930): reformas administrativas e a nova gestão pública. Processo administrativo. Funções de
administração: planejamento, organização, direção e controle. Processo de planejamento. Planejamento estratégico:
visão, missão e análise SWOT. Análise competitiva e estratégias genéricas. Redes e alianças. Planejamento tático.
Planejamento operacional. Administração por objetivos. Estrutura organizacional. Tipos de departamentalização:
características, vantagens e desvantagens de cada tipo. Organização informal. Cultura e desenvolvimento
organizacional. Direção. Motivação e liderança. Comunicação. Descentralização e delegação. Controle.
Características. Tipos, vantagens e desvantagens. Sistema de medição de desempenho organizacional. Gestão da
qualidade e modelo de excelência gerencial. Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade.
Ferramentas de gestão da qualidade. Gestão de projetos. Elaboração, análise e avaliação de projetos. Principais
características dos modelos de gestão de projetos. Projetos e suas etapas. Gestão de processos. Conceitos da
abordagem por processos. Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos. Noções de estatística aplicada
ao controle e à melhoria de processos. Conceitos Gerais de Informática e Microinformática: hardware, noções de
Sistemas Operacionais (Windows e Linux) e Office. Funcionalidades do Explorer, Painel de Controle e Impressoras,
Navegadores da Internet e Correio Eletrônico. Conhecimentos teóricos e práticos de Word, Excel, Adobe Reader e
OpenOffice.

CARGO 55: TÉCNICO AGRÍCOLA – SEC. AGRICULTURA.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Teoria e princípio sobre o plantio direto. Palha, material

orgânico e biologia do solo. Morfologia, classificação e fertilidade do solo e nutrição de plantas. Principais plantas de
cobertura do solo, características e manejo. Agroecologia: princípios, conceitos e manejo de culturas. O Estudo e
classificação das áreas silvestres. Planejamento e administração das áreas silvestres. Proteção e interpretação da
natureza. A fauna nas áreas silvestres. Olericultura: Principais olerícolas. Clima, solo, adubação, tratos culturais,
época de plantio e colheita. Hidroponia. Cultivo em ambiente protegido: construção e manejo de estufas e túneis.
Culturas: Milho, Soja, Arroz, Feijão, Batata, Trigo, Aveia, Sorgo: características botânicas, fisiologia da planta,
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cultivares, semeadura, adubação, tratos culturais, colheita e aspectos póscolheita. Plantas daninhas, doenças e
insetos-pragas nas principais culturas. Pastagens. Fruticultura: Propagação das plantas frutíferas, principais árvores
frutíferas e suas características como: solo, clima, adubação e colheita. Bovinocultura de Leite: Qualidade do leite,
manejo, sanidade, nutrição, instalações. Bovinocultura, Ovinocultura, Avicultura, Piscicultura, Suinocultura, entre
outras: manejo, nutrição, sanidade e instalações. Aplicação de Agrotóxicos. Solos: caracterização, manejo e
sustentabilidade; solo e fertilidade: classificação textural, coleta de amostras, preparo do solo, conservação,
interpretação de análise, recomendação de adubação, preparo de solo, coveamento, adubação orgânica e verde.
Mecanização agrícola. Máquinas e implementos agrícolas. Recursos hídricos.

CARGO 56: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – SEC. ADMINISTRAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Teorias e Abordagens da Administração. Qualidade e

Produtividade. Administração pública: conceitos, princípios e atos. Tomada de Decisões na Administração. Eficiência,
eficácia e efetividade. Correspondência e redação oficial: conceitos, princípios, modelos e normas gerais.
Arquivologia: conceitos, princípios, tipos e normas gerais. Redação Oficial. Licitações e Contratos: conceitos,
princípios, características, fases, lei 8.666 de 21/06/93 e modificações. ADMINISTRAÇÃO GERAL E PÚBLICA: Evolução
da administração. Evolução da administração pública no Brasil (após 1930): reformas administrativas e a nova gestão
pública. Processo administrativo. Funções de administração: planejamento, organização, direção e controle.
Processo de planejamento. Planejamento estratégico: visão, missão e análise SWOT. Análise competitiva e
estratégias genéricas. Redes e alianças. Planejamento tático. Planejamento operacional. Administração por
objetivos. Estrutura organizacional. Tipos de departamentalização: características, vantagens e desvantagens de
cada tipo. Organização informal. Cultura e desenvolvimento organizacional. Direção. Motivação e liderança.
Comunicação. Descentralização e delegação. Controle. Características. Tipos, vantagens e desvantagens. Sistema de
medição de desempenho organizacional. Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. Principais teóricos e
suas contribuições para a gestão da qualidade. Ferramentas de gestão da qualidade. Gestão de projetos. Elaboração,
análise e avaliação de projetos. Principais características dos modelos de gestão de projetos. Projetos e suas etapas.
Gestão de processos. Conceitos da abordagem por processos. Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de
processos. Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos. Conceitos Gerais de Informática e
Microinformática: hardware, noções de Sistemas Operacionais (Windows e Linux) e Office. Funcionalidades do
Explorer, Painel de Controle e Impressoras, Navegadores da Internet e Correio Eletrônico. Conhecimentos teóricos e
práticos de Word, Excel, Adobe Reader e OpenOffice.

CARGO 57: TÉCNICO EM AGRICULTURA – SEC. ADMINISTRAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Teoria e princípio sobre o plantio direto. Palha, material

orgânico e biologia do solo. Morfologia, classificação e fertilidade do solo e nutrição de plantas. Principais plantas de
cobertura do solo, características e manejo. Agroecologia: princípios, conceitos e manejo de culturas. O Estudo e
classificação das áreas silvestres. Planejamento e administração das áreas silvestres. Proteção e interpretação da
natureza. A fauna nas áreas silvestres. Olericultura: Principais olerícolas. Clima, solo, adubação, tratos culturais,
época de plantio e colheita. Hidroponia. Cultivo em ambiente protegido: construção e manejo de estufas e túneis.
Culturas: Milho, Soja, Arroz, Feijão, Batata, Trigo, Aveia, Sorgo: características botânicas, fisiologia da planta,
cultivares, semeadura, adubação, tratos culturais, colheita e aspectos póscolheita. Plantas daninhas, doenças e
insetos-pragas nas principais culturas. Pastagens. Fruticultura: Propagação das plantas frutíferas, principais árvores
frutíferas e suas características como: solo, clima, adubação e colheita. Bovinocultura de Leite: Qualidade do leite,
manejo, sanidade, nutrição, instalações. Bovinocultura, Ovinocultura, Avicultura, Piscicultura, Suinocultura, entre
outras: manejo, nutrição, sanidade e instalações. Aplicação de Agrotóxicos. Solos: caracterização, manejo e
sustentabilidade; solo e fertilidade: classificação textural, coleta de amostras, preparo do solo, conservação,
interpretação de análise, recomendação de adubação, preparo de solo, coveamento, adubação orgânica e verde.
Mecanização agrícola. Máquinas e implementos agrícolas. Recursos hídricos.

CARGO 58: TÉCNICO EM CONTABILIDADE – SEC. SAÚDE.
CARGO 59: TÉCNICO EM CONTABILIDADE – SEC. ADMINISTRAÇÃO.
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Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Contabilidade Geral: Princípios de Contabilidade. Normas

Brasileiras de Contabilidade. Contas: conceito, função, funcionamento, estrutura, classificação das contas, contas
patrimoniais e de resultado, Plano de Contas. Patrimônio. Composição, conceitos, registro, estrutura e mensuração
dos itens patrimoniais (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido). Contabilidade Pública: Conceito, objeto, campo de
aplicação, objetivos e função social. Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do setor público. Normas
Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Regimes Contábeis. Patrimônio Público. Conceito e
composição. Receita: Conceito. Classificação e Estágios. Aspectos Patrimoniais. Aspectos Legais. Contabilização.
Deduções. Renúncia e Destinação da Receita. Despesa: Conceito. Classificação e Estágios. Aspectos Patrimoniais.
Aspectos Legais. Contabilização. Dívida Ativa. Restos a Pagar. Despesas de Exercícios Anteriores. Legislação: Lei
4320/64. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico.
Internet.

CARGO 60: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES – SEC. OBRAS.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Padronização do desenho e normas técnicas vigentes –

tipos, formatos, dimensões e dobraduras de papel; linhas utilizadas no desenho técnico. Escalas; projeto
arquitetônico – convenções gráficas, (representação de materiais, elementos construtivos, equipamentos,
mobiliário); Desenho de: planta de situação, planta baixa, cortes, fachadas, planta de cobertura; detalhes; cotagem;
esquadrias (tipos e detalhamento); escadas e rampas (tipos, elementos, cálculo, desenho); coberturas (tipos,
elementos e detalhamento); acessibilidade (NBR 9050/2004). Desenho de projeto de reforma – convenções. Projeto
e execução de instalações prediais – instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, telefonia, gás, mecânicas, ar-
condicionado. Estruturas – desenho de estruturas em concreto armado e metálicas (plantas de formas e armação).
Vocabulário técnico – significado dos termos usados em arquitetura e construção. Tecnologia das construções.
Materiais de construção. Patologia das Construções. Topografia: levantamentos, nivelamento, equipamentos,
medidas, correções, dentre outros assuntos pertinentes. Orçamento de obras: estimativo detalhado (levantamento
de quantitativos, planilhas, composições de custos, cronograma físico-financeiro). Execução e fiscalização de obras.
Noções e normas de segurança do trabalho. AUTOCAD: menus, comandos, aplicações. Noções de arquivologia.
Conhecimentos básicos de informática: hardware, software, sistemas operacionais e pacote MS Office.

CARGO 61: TÉCNICO EM ENFERMAGEM – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional.

Ética e legislação profissional. Noções de Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de enfermagem ao exame
físico. Enfermagem nos exames complementares. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e
preparo do corpo pós morte. Tratamento e assistência de enfermagem em: clínica médica, emergências, clínica
médico-cirúrgica, pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto parasitárias.
Programa de imunização e rede de frios, conservação de vacinas, esquema básico de vacinação, vias de
administração. Políticas Públicas de saúde. Saúde do idoso. Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à
segurança do paciente: higiene, massagem de conforto, posições para exames, transporte do paciente e paciente
terminal. Técnicas básicas: sinais vitais, medicação, coleta de material para exames, técnicas de curativo, crioterapia
e termoterapia, nebulização, oxigenoterapia e sondagens. Controle de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia,
esterilização, controle e prevenção de infecção hospitalar. Atuação do técnico de enfermagem na unidade de: clínica
médica, cirúrgica, pré e pós operatório, emergências, hemorragia, envenenamento, choque, queimaduras,
insuficiência respiratória e ressuscitação cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e
suas complicações, assistência do puerpério e suas complicações, prevenção do câncer cérvico-uterino e mama,
planejamento familiar. Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90), Decreto 7.508 de
28 de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização;
Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais.

CARGO 62: TÉCNICO EM INFORMÁTICA – SEC. EDUCAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conceitos Básicos de Sistemas de Informações:
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Computadores: organização e arquitetura de computadores, componentes de um computador (hardware e
software); linguagem de programação; ligadores, carregadores, compiladores e interpretadores; sistemas de
numeração e representação de dados; aritmética computacional. Sistemas Operacionais: funções básicas e
componentes; gerência de memória primária e secundária; sistemas de arquivos. Banco de Dados: organização de
arquivos e métodos de acesso; abstração e modelos de dados; sistemas gerenciadores de banco de dados;
linguagem de definição e manipulação de dados; SQL; controle de proteção, segurança e integridade; banco de
dados relacional, orientado a objetos e distribuído; controle de transações; controle de concorrência. Rede de
Computadores: fundamentos de comunicações de dados; meios físicos; sistema de transmissão digital e analógica;
dispositivos, componentes e sistemas de cabeamento, serviços de comunicação; redes LANs e WANs, arquiteturas
OSI e TCP/IP, protocolos e serviços; arquitetura cliente-servidor, conceitos de internet e intranet; software de
navegação e exibição de páginas. Técnicas de Programação: Linguagem de Programação Delphi: abstração e dados e
de controle; tipos de dados; operadores e expressões; apontadores; estruturas de controle: seleção, repetição e
desvio; sintaxe e semântica; modularização, correção e testes. Conceitos de Orientação a Objetos: linguagens
orientadas a objetos, modularização, correção e testes de programas; programação estruturada e programação
orientada a objetos. Ambientes e ferramentas de desenvolvimento. Ferramenta CASE. Lógicaformal: símbolos para
conjunção, disjunção e negação; enunciados condicionais.

CARGO 63: TÉCNICO EM LABORATÓRIO – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Instrumentos (uso e funcionamento); microscópio;

espectrofotômetro; balança analítica; centrífuga; Conhecimentos de coleta de material; preparo de vidraria para
técnicas; preparo de corantes; preparar Instrumentos (uso e funcionamento); microscópio de soluções; esterilização
e desinfecção; preparo de lâminas para observação microscópica. Bacteriologia (Microbiologia): preparação de
esfregaços bacteriológicos, preparação de meios de cultura; métodos gerais para o estudo das bactérias; noções de
bacteriologia. Parasitologia: preparo de fezes para exame; noções dos ciclos parasitários, identificação de parasitas,
conceito de hospedeiro intermediário e definitivo. Sorologia: noções básicas de antígeno/anticorpo; diagnósticos
laboratoriais mais comuns (PCR, tipagem sanguínea, fator Rh, VDRL, teste de gravidez); separação de soro e plasma.
Bioquímica: dosagens de glicose, triglicérides, colesterol, ácido úrico, uréia; análise de urina. Hematologia:
coagulograma, VHS, noções gerais de preparo de lâmina e contagem específica das células sanguíneas,
determinação dos índices hematimétricos, noções gerais do processo de coagulação. Eletroforese: noções gerais de
funcionamento da cuba eletroforética.

CARGO 64: TÉCNICO EM MANUTENÇÃO – SEC. ADMINISTRAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimento em reparos e acabamento, instalações

prediais e serviços afins: materiais de construção, canteiro de obras, nivelamento, enquadramento, assentamento
de tijolos, concreto, materiais para construção e reconstrução de obras, fundações, alvenaria de vedação, alvenaria
estrutural, revestimentos, tipos de traços de concreto e massa; - Conhecimento em: conserto em móveis, instalação,
reparo de aberturas e demais estruturas e peças de madeira; - Sistemas hidráulicos: montar, desmontar, reparar e
ajustar; Instalações sanitárias: louças, caixas d’água, chuveiros e outros; Pintura: preparação de tintas, pintura em
superfícies externas e internas das edificações, muros, meios-fios e outros; - Sistemas Elétricos: instalar, revisar e
realizar manutenção e reparo; Habilidade e manuseio de ferramentas: conservação, limpeza, lubrificação de
ferramentas, equipamentos, máquinas e motores; Carregamento de cargas: carregar e descarregar veículos,
acondicionando os materiais nos locais de forma adequada; Serviços Gerais: transportar materiais de construção,
móveis, equipamentos e ferramentas; Jardinagem: plantio, adubação, conservação e ornamentação de jardins e
plantas; Classificação do lixo: tipos de materiais, acondicionando, separação e normas de reciclagem; Segurança e
saúde no trabalho: normas e uso de Equipamentos de Proteção e Segurança – EPIs. Responsabilidade Civil; Ética;
Etiqueta e Boas Práticas no trabalho; Normas de Conduta.

CARGO 65: TÉCNICO EM RADIOLOGIA – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos sobre os princípios físicos dos raios X:
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Estrutura e propriedades físico-químicas dos átomos; Tipos de radiações; Geradores de raios X ; Tubos de raios X e
seus principais componentes; Mecanismo da produção dos raios X; Interação dos raios X com a matéria e atenuação
da radiação; Fatores que modificam o espectro dos raios X; Fatores que atuam na qualidade da imagem: filtros,
grades, chassis, ecrans intensificadores, filmes radiográficos e processadora de filmes; Proteção radiológica:
Conceitos de efeitos biológicos da radiação; Taxa de exposição e área exposta; Radiossensibilidade celular:
especificidade, tempo de latência, reversibilidade, transmissibilidade e limiar; Meios de proteção e Normas de
proteção radiológica segundo a legislação brasileira; Princípios físicos de tomografia computadorizada e suas
principais indicações; Anatomia humana: noções gerais de anatomia de todo o corpo; Técnicas radiológicas, posições
usadas e principais indicações. Ênfase em Saúde Coletiva. Leis Orgânicas da Saúde Pública – Leis Federais nºs
8.080/90, 8.142/90 e Decreto nº 7.508/2011.

CARGO 66: TÉCNICO EM SAÚDE – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1.Políticas Públicas de Saúde no Brasil 2. Constituição

Federal (artigos 196 a 200) 3. Lei 8.080/90 4. Lei 8142/90 5. Promoção da Saúde 6. Vigilância Epidemiológica 7.
Vigilância Sanitária 8. Vigilância Ambiental em Saúde 9. Saúde do Trabalhador. Leis Orgânicas da Saúde Pública – Leis
Federais nºs 8.080/90, 8.142/90 e Decreto nº 7.508/2011.

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

PORTUGUÊS: Compreensão e interpretação de textos escritos de diferentes gêneros textuais. A função do "que" e

do "se". Paródia e paráfrase. Texto literário e não-literário. Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação
e denotação. Tipologias textuais: narração, dissertação e descrição. Linguagem e comunicação: linguagem verbal e
não-verbal/língua escrita e língua oral/variação linguística. Funções da Linguagem. Figuras de Linguagem. Ortografia
- dificuldades da língua (a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/ ao invés, em vez, dentre outras). Emprego dos
sinais de pontuação no texto. Acentuação gráfica. Emprego da crase. Significação dos elementos mórficos das
palavras (sufixo, prefixo e radical). Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome,
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo). Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos
(ênclise, mesóclise e próclise). O processo de coordenação e subordinação (emprego dos conectivos). Sintaxe de
concordância: nominal e verbal. Sintaxe de regência: nominal e verbal. Elementos da textualidade: coesão,
coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto (ambiguidade e redundância). Semântica e Estilística.
CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE E DO ESTADO DA BAHIA: História, Evolução
Econômica e Política e Aspectos Culturais do Município de Conceição do Jacuípe. Lei Orgânica do Município de
Conceição do Jacuípe. História do Município de Conceição do Jacuípe e História do Estado da Bahia. Geografia do
Município de Conceição do Jacuípe e Geografia do Estado da Bahia. 4. Turismo, cultura e folclore do Município de
Conceição do Jacuípe e Turismo, cultura e folclore do Estado da Bahia. 5. Política, economia e demografia do
Município de Conceição do Jacuípe e Política, economia e demografia do Estado da Bahia.

CARGO 67: ANALISTA DE SISTEMA – SEC. SAÚDE.
CARGO 68: ANALISTA DE SISTEMA – SEC. ADMINISTRAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Gestão de Tecnologia da Informação - Governança de TI -

Cobit 4.1: aspectos gerais, estrutura, conceitos, finalidade, modelo de maturidade, objetivos de controle, objetivos
de negócios e objetivos de TI, domínios e processos. Qualidade de software - CMMI e MPS-BR: conceitos básicos,
estrutura e objetivos. Gerenciamento de serviços de TI - ITIL V3: conceitos, papéis genéricos, ciclo de vida dos
serviços. Balance Scorecard. Gerenciamento de projetos de TI - PMBoK: conceitos de gerenciamento de projetos,
ciclo de vida de projeto, conceitos básicos e estrutura do PMBoK. Gestão de projetos PMI. Sistemas de Computação
- Organização e arquitetura de computadores: componentes básicos de hardware e software, sistemas de entrada e
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saída, sistemas de numeração e codificação, aritmética computacional, arquitetura de computadores RISC e CISC,
características dos 32 principais processadores do mercado. Sistemas operacionais: arquiteturas, gerenciamento de
sistemas de arquivos, características dos sistemas operacionais corporativos da família Windows. Linux:
fundamentos, instalação, comandos básicos, administração. Serviço de compartilhamento de arquivos SAMBA.
Software livre: conceito, tipos de licença. Redes de Computadores - Comunicação de dados: tipos e meios de
transmissão, técnicas básicas de comunicação, técnicas de comutação de circuitos, pacotes e células, topologias de
redes de computadores, Internet, Intranet, modelo de referência OSI e arquitetura TCP/IP. Tecnologias e protocolos
de redes locais: padrões ethernet,endereçamento IP, máscara de rede, protocolos (IP, ARP, ICMP, UDP, TCP, FTP,
SMTP), cabeamento estrutura do EIA/TIA 568. Elementos de interconexão de redes de computadores (hubs, bridges,
switches, roteadores, gateways). Configuração e gerenciamento de serviços de rede Windows e Linux: DNS, DHCP,
FTP, servidores WEB, servidores de arquivos, serviço de diretório LDAP. Gerenciamento de redes de computadores:
conceitos, protocolo SNMP, agentes e gerentes, MIBs, gerenciamento de dispositivos de rede, servidores e
aplicações, qualidade de serviço (QoS). Tecnologias de redes de longa distância: frame relay, ATM e MPLS. Voz sobre
IP: conceitos, arquiteturas, protocolos (RTP, RTPC, SIP, H.323, MGCP). Redes sem fio (wireless): conceitos, protocolos
(802.1x, EAP, WEP,WPA, WPA2). Segurança da Informação - Gestão de segurança da informação: classificação e
controle de ativos de informação, segurança de ambientes físicos e lógicos, controles de acesso, segurança de
serviços terceirizados. Gestão de riscos: planejamento, identificação e análise de riscos, plano de continuidade de
negócio. Política de segurança da informação: processos de definição, implantação e gestão de políticas de
segurança e auditoria. Sistemas de Backup: tipos de backups, planos de contingência e meios de armazenamento
para backups. Dispositivos de segurança de redes de computadores: firewalls, detectores de intrusão (IDS e IPS),
proxies, NAT, sniffers. Ataques a redes de computadores: prevenção e tratamento de incidentes, tipos de ataques
(spoofing, flood, DoS, DDoS, phishing). Malwares: vírus de computador, cavalo de tróia, adware, spyware, backdoors,
keylogger, worm. Segurança na Internet: virtual private networks, segurança em servidores WWW, SMTP, POP, FTP
e DNS. Criptografia: princípios, aplicações, algoritmos simétricos e assimétricos, certificação e assinatura digital.
NBRISO/IEC 17799:2005: estrutura, objetivos e conceitos gerais. Engenharia de Software - Princípios de Engenharia
de Software. Etapas e ciclos de Vida de Desenvolvimento e de manutenção de Sistemas. Gerenciamento de projetos
de software. Métricas e medidas de software. Planejamento do projeto e qualidade de software. Conceitos e
princípios na análise de sistemas. Metodologias de desenvolvimento de sistemas. Técnicas para levantamento de
requisitos. Análise Essencial. Análise orientada a objeto. Modelo de objetos. 33 Modelo dinâmico. Modelo funcional.
UML. Projeto Estruturado. Projetos orientados a objeto. Processos ágeis de desenvolvimento de software. Técnicas e
Estratégias de Teste de Software. Documentação de sistemas. Padrões de Projeto de software. Gerência de
Configuração. Arquitetura de Software. Banco de Dados - Conceitos de BD e de SGBD; arquitetura de SGBD. Funções
básicas de SGBD. Modelagem de Dados (Modelo Conceitual, Modelo Lógico, Modelo Físico). Modelo entidade
relacionamento. Modelo relacional. Restrições de integridade. Normalização e dependência funcional. Mapeamento
E-R para relacional. Álgebra relacional. Cálculo relacional. Linguagem SQL. Linguagem de definição de dados.
Linguagem de manipulação de dados. Conceito de transação. Integridade de dados, concorrência, recuperação,
distribuição, replicação. Procedimentos armazenados (“Stored Procedures”). Gatilhos (“Triggers”). Sistemas
Gerenciadores de Banco de Dados: ORACLE (tabelas, visões, índices, sequências, sinônimos, restrições, dicionário de
dados, restrições de integridade, constraints, tipos de dados, SQL, PL/SQL, triggers, stored procedures). Conceito de
bancos de dados orientados a objetos. Sistemas de Suporte a Decisão e Data Warehouses: Definição, Conceitos
básicos: dimensões, fatos, hierarquias, granularidade, agregados. Modelos Star e Snowflake. Implementações:
ROLAP, MOLAP e HOLAP. Processos: extração, limpeza, carga e agregação. Conceitos de Administração de dados.
Linguagens de Programação - Algoritmos e estruturas de dados e objetos. Raciocínio lógico. Matemática I. Tipos de
dados elementares e estruturados. Estruturas de controle de fluxo. Programação estruturada. Modularização.
Acoplamento entre módulos e coesão de módulos. Procedimentos e sub-rotinas. Chamadas por referência e valor.
Programação por eventos. Programação orientada a objetos, classes, objetos, métodos, mensagens, sobrecarga,
herança, polimorfismo, interfaces e pacotes, tratamento de exceção. Acesso a banco de dados. Arquiteturas de
componentes: Microsoft COM, Microsoft.Net, J2EE. Linguagens: HTML, XML, DHTML, Javascript, Visual Basic.Net,
PHP, JSP, Servlets, PL/SQL, ASP.Net

CARGO 69: BIBLIOTECÁRIO – SEC. EDUCAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação

(conceitos, princípios, relação com outras áreas do conhecimento, missão do bibliotecário). 2. Legislação profissional
do Bibliotecário (Lei N° 4.084/1962, Lei N° 7.504/1986, Lei N° 9.674/1998). 3. Planejamento de unidades de
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informação (centros, serviços, sistemas de documentação e Bibliotecas Universitárias) – diagnóstico, avaliação,
relatórios, espaço, acervo e pessoal. 4. Representação descritiva (catalogação – conceitos, princípios, funções e
formas de catálogos, Código de Catalogação AngloAmericano (AACR2), catalogação de diferentes tipos de materiais,
tabelas de notação de autor, MARC (Machine Readable Cataloging) e RDA (Resource Description and Access). 5.
Representação temática (conceitos, princípios, sistemas de classificação bibliográfica (CDU e CDD),
indexação,linguagem natural, descritores e metadados). 6. Formação e desenvolvimento de coleções (políticas,
estudos de necessidades de informação, aquisição planificada, consórcios e comutação bibliográfica; políticas de
preservação). 7. Serviço de Referência (conceitos, técnicas e serviços presenciais e virtuais; empréstimo entre
unidades de informação; Disseminação Seletiva da Informação (DSI); usuários reais e potenciais; estudos de usuário
e de comunidade; tipos de documentos e finalidades características e atribuições do bibliotecário de Referência;
controle bibliográfico universal). 8. Redes e sistemas de informação (conceitos e características; bibliotecas físicas,
digitais, híbridas e em realidade virtual; formatos de intercâmbio; conversão retrospectiva de registros bibliográficos;
catálogos em linha; principais sistemas de automação nacionais e internacionais). 9. Normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) sobre documentação e informação. 10. Número Internacional Normatizado para Livros
(International Standard Book Number - ISBN) e Número Internacional Normatizado para Publicações Seriadas
(International Standard Serial Number - ISSN).

CARGO 70: BIOQUÍMICO – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Água, pH, tampões biológicos e distúrbios do equilíbrio

ácido-básico; 2. Proteínas e peptídeos: estrutura, função e métodos aplicados ao estudo de proteínas e de
proteomas 3. Enzimas: estrutura, catálise enzimática, vitaminas e co-fatores e métodos aplicados ao estudo das
enzimas 4. Carboidratos: Estrutura, função e métodos aplicados ao estudo de carboidratos e de glicomas 5.
Metabolismos de carboidratos: principais vias bioquímicas, mecanismos de regulação e integração das vias; 6.
Lipídeos: Estrutura, função e métodos aplicados ao estudo dos lipídeos e de lipidomas 7. Metabolismo de lipídeos 8.
Catabolismo de aminoácidos: transporte de grupamentos de amina, ciclo da ureia e amonoacidopatias; 9. Ciclo
Krebs, cadeia de transporte de elétrons, fosforilação oxidativa e fotofosforilação 10. Bioquímica da digestão e
absorção dos nutrientes (proteínas, lipídeos e carboidratos) e doenças relacionadas.

CARGO 71: COORDENADOR EDUCAÇÃO ESPECIAL – SEC. EDUCAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A Educação Especial no âmbito da política educacional

brasileira. A escolarização dos diferentes: os saberes que a legitimam e as práticas disciplinares que lhe conferem
materialidade. Os recursos necessários para o trabalho com alunos público-alvo da educação especial. Diretrizes
Curriculares do Ensino Fundamental/EJA (endereço eletrônico do MEC). Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Infantil. Fundamentos da Educação Especial; práticas e dilemas da Educação Especial na escola pública.
Educação na Constituição Federal; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96; Estatuto da Criança
e do Adolescente - Lei Nº 8.069/1990; Função Social e Política da Escola; Avaliação: concepções e funções; O Papel
de Gestão Democrática da Escola; Construção e Função do Projeto Político Pedagógico; Prática Educativa
Interdisciplinar; Jogos e Brincadeiras no Processo de Ensino e Aprendizagem; Função do Planejamento: uma ação
coletiva; Diretrizes Funcionais e Legais da Educação Inclusiva; Relação família-escola comunidade no processo de
aprendizagem do sujeito; Construção e Prática do Currículo Escolar; Referencial Curricular Nacional para Educação
Infantil. Metodologia da pesquisa pedagógica; Metodologias de ensino; Psicologia da aprendizagem e do
desenvolvimento; Educação comparada; PNE - Plano Nacional de Educação - Aprovado pela Lei nº 13.005/2014.

CARGO 72: COORDENADOR LÍNGUA ESTRANGEIRA ( INGLÊS) – SEC. EDUCAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Princípios metodológicos do Ensino da língua Inglesa.

Leitura e interpretação de textos autênticos da língua inglesa tais como: jornalísticos e literários; Estrutura e
Formação de Palavras: processos de derivação e composição de vocábulos; Antônimos, sinônimos, falsos cognatos;
Aspectos morfo-sináticos; Substantivos (caso, número, gênero, concordância); Pronomes (classificação, uso,
concordância); Adjetivos (classificação, concordância, posição, flexão); Advérbios (classificação, uso, posição na
sentença); Conjunções (classificação, uso); Verbos (modo, aspecto, tempos, vozes); Preposições (uso, classificação,
combinações nominais e verbais); Discurso direto e indireto; Sintaxe da sentença simples e complexa. Educação na
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Constituição Federal; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96; Estatuto da Criança e do
Adolescente - Lei Nº 8.069/1990; PNE - Plano Nacional de Educação - Aprovado pela Lei nº 13.005/2014.

CARGO 73: COORDENADOR PEDAGÓGICO – SEC. EDUCAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: O Projeto Político Pedagógico: o marco para a autonomia

da unidade escolar, sua construção coletiva e sua implementação na escola. O Projeto Político Pedagógico como
diretriz para o planejamento da organização e do desenvolvimento do currículo escolar: planos de ensino, aulas,
reconfigurações das ações e avaliação cíclica do executado. O Projeto Político Pedagógico como guia para a
participação, gestão colegiada e ambiente das representações da democracia escolar. O Projeto Político Pedagógico
como dispositivo institucional a favor interação, integração e (re)invenção das práticas pedagógicas. O Projeto
Político Pedagógico à luz da LDB vigente: estratégia convergente para a cultura organizacional de uma escola que se
preocupa com a finalidade dos saberes no cotidiano da vida dos estudantes e nos seus grupos de interação social.
Implicações da interdisciplinaridade no processo de ensino e aprendizagem e na formação dos profissionais:
dilemas, desafios e perspectivas. A interdisciplinaridade e a perspectiva de um novo paradigma para o trabalho
docente em sala de aula. A interdisciplinaridade e seu foco para a organização de conteúdos em áreas de
conhecimento. A interdisciplinaridade e a interação entre conhecimentos: a comunicação entre saberes escolares. A
interdisciplinaridade como estratégia pedagógica para a renovação da didática.
EDUCAÇÃO BRASILEIRA: TEMAS EDUCACIONAIS E PEDAGÓGICOS As diferentes correntes do pensamento
pedagógico brasileiro e as implicações na organização do sistema de educação brasileiro. A didática e o processo de
ensino/aprendizagem: planejamento, estratégias, metodologias e avaliação da aprendizagem. A sala de aula como
espaço de aprendizagem. As teorias do currículo. Os conhecimentos socioemocionais no currículo escolar. Aspectos
legais e políticos da organização da educação brasileira. Políticas educacionais para a educação básica: as diretrizes
curriculares nacionais. A Interdisciplinaridade e a contextualização no Ensino Médio. Os fundamentos de uma escola
inclusiva. Convenção da ONU sobre direitos das pessoas com deficiência. Educação para as relações étnico-raciais.
Decreto federal nº 65.810, de 8 de dezembro de 1969 (promulga a Convenção Internacional sobre a Eliminação de
todas as Formas de Discriminação Racial). O Decreto federal nº 4.738, de 12 de junho de 2003 (reitera a Convenção
Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial). Educação e trabalho: o trabalho
como princípio educativo. 14. Ação da escola, protagonismo juvenil. A Lei estadual nº 13.559, de 11 de maio de
2016: o Plano Estadual de Educação. A avaliação da Educação Básica. As licenciaturas interdisciplinares como
paradigma atual da formação docente. Os movimentos de aproximação entre a educação básica e educação
superior na Bahia no momento presente: contexto do Decreto estadual nº 16.718, de 11 de maio de 2016. O
paradigma da supralegalidade como norma constitucional para os tratados dos direitos humanos: sua importância
para os sistemas de educação e para a cultura escolar. Legislação educacional: principais marcos regulatórios da
Educação Básica: a) A LDB – Lei federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e Lei federal nº 13.415, de 16 de
fevereiro de 2017 que converte a MP 746 em alterações na LDB; a Lei federal nº 11.494, 20 de junho de 2007 e as
demais normativas legais sobre o FUNDEB; b) as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica do
Conselho Nacional de Educação – DCNs (para a educação infantil, para a educação de jovens e adultos, para o
ensino fundamental, para o ensino médio, para a educação profissional, para a educação do campo, para a
educação especial, para a educação das relações étnico-raciais, para a educação quilombola, para a educação
escolar indígena, para o ensino fundamental de 9 anos), a Resolução CNE/CEB nº. 4/2010. Constituição Federal.
Documentos orientadores da Secretaria de Educação do Estado da Bahia: Portaria SEC nº. 6.562/2016 (que dispõe
sobre a sistemática de avaliação do ensino e da aprendizagem das unidades escolares da Rede Estadual de Ensino,
em todas as etapas da Educação Básica e suas modalidades); Portaria SEC/BA nº 1.128/2010 (que institui a
Reorganização Curricular das Escolas da Educação Básica da Rede Pública Estadual); Lei estadual nº 8.261, 29 de
maio de 2002, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da
Bahia e dá outras providências. O planejamento da Jornada Pedagógica anual da rede pública estadual: função e
resultados.

CARGO 74: ENFERMEIRO – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Princípios éticos e legais da prática profissional. Código de

Ética e o processo ético de transgressões e Penalidades. Competências do Enfermeiro segundo a Lei de Exercício
Profissional; Sistematização da Assistência de Enfermagem; Controle de Infecção Hospitalar e Metodologia de
Desinfecção/Esterilização; Semiologia e Semiotécnica; Saúde Coletiva e Epidemiologia; Enfermagem médica Cirúrgica



32

e Materno-Infantil; Enfermagem no Programa de Assistência ao Adulto; Assistência de Enfermagem ao Paciente
Psiquiátrico; Farmacologia para enfermagem; Atenção Básica, Estratégia Saúde da Família e Programas de Saúde;
Saneamento Básico; Políticas de Saúde Pública; SUS: princípios e diretrizes, estrutura e gestão; Legislação: Lei
8.080/90; Lei 8.142/90; NOAS - SUS 01 /02; Pacto pela Saúde; Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017.

CARGO 75: ENGENHEIRO CIVIL – SEC. OBRAS.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, ANÁLISE ESTRUTURAL E

ESTRUTURAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: Conceitos básicos de elasticidade e propriedades mecânicas dos materiais;
Tensões iniciais de origem térmica; Análise das tensões e das deformações (estado duplo e estado triplo de tensão e
de deformação). Critérios de resistência; Barras retas submetidas a forças axiais, flexão e torção; Deslocamentos na
flexão (elástica); Flambagem; Energia de deformação; Conceitos fundamentais da análise estrutural; Elementos de
estática; Estruturas isostáticas e hiperestáticas; Métodos dos esforços e dos deslocamentos; Apoios elásticos;
Processo de Cross; Linhas de influência e envoltórias; Análise matricial de estruturas; Elementos de dinâmica das
estruturas; Análise de estruturas reticuladas em regime elastoplástico; Madeira, aço e concreto como materiais
básicos para as estruturas da construção civil; Fundamentos do concreto armado e protendido; Dimensionamento e
verificações nos diversos materiais; e Normas Técnicas. MECÂNICA DOS SOLOS FUNDAÇÕES E OBRAS DE TERRA:
Física dos solos: propriedades, estados, estruturas, compactação, estabilização e identificação; Água nos solos:
permeabilidade, percolação d’água e ruptura hidráulica; Tensões atuantes nos solos, adensamento e recalques;
Resistência ao cisalhamento; Empuxos de terra e estruturas de contenção (muros, cortinas, paredes diagragma,
escoramento de cavas, ensecadeiras e obras portuárias); Investigações geotécnicas para reconhecimento e
caracterização do solo; Fundações rasas: capacidade de carga, recalques, baldrames, sapatas e radier; Melhoria das
características geotécnicas do solo; Fundações profundas: estacas e tubulações; Escolha do tipo de fundação; Efeito
das vibrações; Fundações de máquinas; Estabilidade de taludes; Barragens de terra; Escavação e rebaixamento do
lençol freático; e Terraplanagem aterros e pavimentos. HIDRÁULICA E SANEAMENTO BÁSICO: Hidrostática e
equilíbrio dos corpos flutuantes; Princípios gerais do movimento dos fluídos, hidrocinemática e hidrodinâmica;
Teorema de Bernoulli; Princípio da conservação da quantidade de movimento; Escoamento nos encanamentos e
condutos: movimentos laminar e turbulento, número de Reynolds, perdas de carga e problemas práticos de
encanamentos; Condutos forçados: linhas de energia, perda de carga unitária e localizada, condições e materiais
empregados nas canalizações, encanamentos equivalentes, condutos mistos, problemas dos reservatórios e redes
hidráulicas; Bombas e estações elevatórias; Golpe de aríete; Estações de tratamento e redes de abastecimento
d’água; Sistemas de esgotos sanitários: coleta e tratamento e efluentes; e Drenagem superficial e coletores de águas
pluviais. PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E EXECUÇÃO DAS CONSTRUÇÕES: Técnica da elaboração de estudos e
projetos de engenharia civil; Métodos e técnicas de planejamento de obras; Materiais, equipamentos e processos de
construção; Especificações, cronogramas e orçamentos; Instalações prediais; Etapas de realização de uma edificação;
Administração e fiscalização de obra; Sistemas de garantia da qualidade; Normas técnicas; e Segurança do trabalho
em edificações prediais.

CARGO 76: FARMACÊUTICO – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Lei Federal n°. 8.080/1990 – Dispõe sobre as condições para

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências. Lei Federal n°. 8142/1990 – 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. Decreto Federal n°. 1232/1994 – Dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e
automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito
Federal, e dá outras providências. Portaria GM/MS 399/2006 – Divulga o Pacto pela Saúde – Consolidação do SUS e
aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Portaria GM/MS n°. 698/2006 – Define que o custeio das ações
de saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado o disposto na Constituição Federal e na
Lei Orgânica do SUS. Portaria n°. 2.135 de 25 de setembro de 2013 – Estabelece diretrizes para processo de
planejamento do sistema único de saúde (SUS). Portaria GM/MS n°. 3916/1998 – Aprova a Política Nacional de
Medicamentos. Portaria nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011. Portaria GM/MS n°. 1820/2009 – Dispõe sobre os
direitos e deveres dos usuários da saúde. Portaria GM/MS n°. 1.863/2003 – Institui a Política Nacional de Atenção às
Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de
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gestão, Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 6.360/1976, Lei Federal n° 9787/1999. Farmácia popular, Lei dos
genéricos. Resolução – RDC nº 33, de 19 de abril de 2000, Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Código
de Ética do Profissional Farmacêutico. Deontologia; Gestão de estoque: aquisição, armazenamento e controle de
produtos farmacêuticos; sistema informatizados de controle de estoque; Gestão da farmácia hospitalar, sistema de
distribuição de medicamentos: coletivo, individualizado e dose unitária; Farmácia clínica e atenção farmacêutica:
Princípios Gerais. Vias de administração de fármacos. Biodisponibilidade e bioequivalência. Uso racional de
medicamentos. Problemas relacionados ao medicamento. Monitorização da farmacoterapia; Relação estrutura
atividade de fármacos. Fármacos com Atuação sobre o Sistema Nervoso Central: Anestésicos gerais, anestésicos
locais, ansiolíticos, hipnóticos, analgésicos e opióides; Fármacos utilizados no tratamento de distúrbios psiquiátricos;
Fármacos antinflamatórios. Fármacos que Atuam sobre o Sistema Cardiovascular: cardiotônicos, antiarrítmicos,
antianginosos, anti-hipertensivos; Fármacos com atuação sobre o sistema renal; Fármacos que atuam no sistema
gastrointestinal; Fármacos que atuam no tecido sanguíneo e hemoterapia; Fármacos que atuam no sistema
respiratório; Fármacos que atuam no sistema endócrino; Fármacos antimicrobianos e quimioterápicos; Fármacos
antineoplásicos; Fármacoterapia na gestação, na lactação, infantil e em idosos. Farmacoterapia do paciente com
problemas renais; Fármacoterapia do paciente com problemas hepáticos; Farmacotécnica: Formas farmacêuticas
sólidas, líquidas, semi-sólidas e estéreis: conceito, importância, aspectos biofarmacêuticos, fabricação e
acondicionamento; Sistemas de liberação de fármacos. Farmacodinâmica: vias de administração de medicamentos;
mecanismos de ação dos fármacos; Interações e incompatibilidades entre medicamentos; fatores que interferem na
ação dos fármacos; efeitos colaterais e reações adversas; alergia, tolerância e intoxicação. Farmacocinética:
conceitos gerais; parâmetros farmacocinéticos; metabolismo de medicamentos; margem terapêutica; posologia;
fatores que alteram a farmacocinética; monitorização de fármacos na prática clínica; metodologia de monitorização.
Farmacoepidemiologia: farmacovigilância e estudos de utilização de medicamentos. Farmacoeconomia: conceitos
gerais; análise custos-benefício, custo-utilidade e custominimização. Controle de contaminação cruzada; Descarte de
lixo, etc; Código de Ética. Controle de Qualidade.

CARGO 77: FISIOTERAPEUTA – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia e fisiologia; Cinesiologia, Avaliação

Fisioterapêutica e Cinesioterapia – Métodos e Técnicas de avaliação, Facilitação Neuromuscular Proprioceptica
(FNP), Mecanoterapia, Terapia Manual; Termoterapia, Fototerapia e Eletroterapia – Termoterapia, Ultrassom, Ondas
curtas, Micro-ondas, Crioterapia; Anatomofisiologia e Fisioterapia Aplicada a Pneumologia e Cardiovascular – O
sistema respiratório, Desequilíbrios homeostáticos do sistema respiratório, Fisioterapia Pneumológica, O sistema
cardiovascular, Desequilíbrios homeostáticos do sistema cardiovascular; Anatomofisiologia e Fisioterapia aplicada a
Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia, Neurologia, Órtese e Prótese, Uroginecologia, Pediatria, Clínica Médica e
Cirúrgica - Artropatias degenerativas e inflamatórias. Úlceras e Tecido Cicatricial. Doenças e distúrbios dos ossos,
nervos e articulações, O aparelho locomotor, Desequilíbrios homeostáticos do aparelho locomotor, o sistema
nervoso, Desequilíbrios homeostáticos do sistema nervoso, Órtese e prótese, Uroginecologia, Músculos do assoalho
pélvico (MAP), Climatério e Osteoporose, Disfunção ginecológica, cirurgia de Histerectomia e Trombose Venosa
Profunda (TVP), Lombalgia e gravidez, Pediatria, Idade gestacional (IG), Teste ou sinal de APGAR; Hidroterapia e
Hidrocinesioterapia; Fisioterapia em Saúde Pública – Indicadores de saúde, Vigilância epidemiológica, Fisioterapia do
trabalho, Decreto nº 3.048 de 06/05/1999; Sistema Único de Saúde – SUS – Saúde no Brasil, 8º Conferência de
Saúde, O cidadão e seus direitos à saúde, Modelos assistenciais de saúde, Constituição Federal de 1988, Legislação e
Ética profissional; Constituição de 1988 e Emendas Constitucionais; Deontologia.

CARGO 78: LICENCIATURA EM DANÇA – SEC. CULTURA.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Consciência Corporal: sensibilização, alongamento e

postura. Qualidades e componentes do movimento em dança. - A evolução técnica e artística da dança: as
concepções, as técnicas e seus expoentes (história da dança ocidental). - Concepções básicas do ballet clássico. - A
dança moderna e contemporânea: técnicas e movimento. Abordagem metodológica do ballet clássico (fundamentos
técnicos e práticos). Abordagem metodológica da dança moderna e contemporânea (fundamentos técnicos e
práticos). - As manifestações da dança folclórica no Brasil. A produção e fruição das companhias brasileiras de dança
(história da dança brasileira). Características do Processo de Composição Coreográfica. O ensino de arte na Educação
Básica. O significado da Arte na Educação. A Arte como conhecimento. As linguagens artísticas e suas especificidades
(Arte Visuais, Música, Teatro e Dança). Arte, Cultura e Sociedade. Tendências pedagógicas e o Ensino da Arte:
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Tendência Idealista- Liberal; Tendência Realista-Progressista. Os fundamentos teóricosmetodológicos no aprender e
ensinar Arte: Componentes curriculares básicos que se interrelacionam no planejamento (objetivos, conteúdos,
métodos de ensino, meios de comunicação, avaliação); Planejamento e avaliação do ensino e da aprendizagem. Os
Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de Artes.

CARGO 79: MÉDICO ANESTESIOLOGISTA – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Avaliação e exames pré-anestésicos; Técnicas anestésicas;

Recuperação pósanestésicos; Fármacos, equipamentos, instrumentos e materias básicos para a administração da
anestesia. Sistema nervoso. Sistema respiratório. Sistema cardiocirculatório. Sistema urinário. Sistema digestivo.
Metabolismo. Sistema endócrino e substâncias 11 moduladoras. Farmacologia dos sistemas nervoso, cardiovascular
e respiratório. Reposição e transfusão. Preparo préanestésico. Anestesia inalatória e venosa. Física e anestesia.
Farmacocinética e farmacodinâmica da anestesia inalatória. Farmacologia dos anestésicos locais. Bloqueios
subaracnoídeo, peridural e periférico. Anestesia e sistema endócrino. Hipotermia. Transmissão e bloqueio
neuromuscular. Anestesia em: obstetrícia e ginecologia, cirurgia abdominal, pediatria, neurocirurgia,
urologia,oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia plástica e cirurgia buco -maxilo-facial, cirurgia torácica, em
urgências e em geriatria. Anestesia ambulatorial e para procedimentos diagnósticos. Anestesia e sistema
cardiovascular. Recuperação anestésica. Complicações da anestesia. Choque. Parada cardíaca e reanimação.
Monitorização e terapia intensiva. Ventilação artificial. Exames de imagem; Cardiologia: Angina Pectoris, infarto
agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistemática; Pneumologia: pneumonia, roncopneumonia, doença pulmonar
obstrutiva crônica; Hematologia: anemias, leucoses e linfomas. Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica,
doenças inflamatórias intestinais, pancreatite, cirrose hepática; Doenças da tireóide; Urgências clínicas: ICC; edema
agudo do pulmão, crise hipertensiva e pressão alta, asma brônquica, hemorragia digestiva alta, insuficiência
hepática, IRA, cólica renal, embolia. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica
do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002;
Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de
Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política
Nacional de Promoção de Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da
Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF.

CARGO 80: MÉDICO ANGIOLOGISTA – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Oclusões arteriais agudas. Dissecção aguda da aorta.

Arteriosclerose obliterante periférica (AOP). Aneurisma da aorta abdominal e periféricos. Diagnóstico clínico das
doenças arteriais periféricas. Trombose venosa profunda dos membros inferiores (TVP). Varizes dos membros
inferiores. Profilaxia da trombose venosa profunda e tromboembolia pulmonar. Diagnóstico clínico das doenças
venosas, periféricas. Heparina não fracionada e de baixo peso molecular. Anticoagulantes orais. Exames de imagem;
Cardiologia: Angina Pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistemática; Pneumologia: pneumonia,
roncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica; Hematologia: anemias, leucoses e linfomas.
Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica, doenças inflamatórias intestinais, pancreatite, cirrose hepática;
Doenças da tireóide; Urgências clínicas: ICC; edema agudo do pulmão, crise hipertensiva e pressão alta, asma
brônquica, hemorragia digestiva alta, insuficiência hepática, IRA, cólica renal, embolia. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei
nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional
da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de
Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de
28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de
março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do
NASF.

CARGO 81: MÉDICO CARDIOLOGISTA – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia do Sistema Cardiovascular; Semiologia do
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aparelho cardiovascular; Métodos propedêuticos de diagnóstico; Febre reumática; Hipertensão arterial; Insuficiência
cardíaca; Arritmias cardíacas; Insuficiência coronariana; Miocardiopatias; Endocardites; Cardiopatias congênitas;
Dislipidemia; Doenças valvulares; Doenças da aorta; Doenças do pericárdio. Exames de imagem; Cardiologia: Angina
Pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistemática; Pneumologia: pneumonia, roncopneumonia,
doença pulmonar obstrutiva crônica; Hematologia: anemias, leucoses e linfomas. Gastroenterologia: esofagite,
gastrite, úlcera péctica, doenças inflamatórias intestinais, pancreatite, cirrose hepática; Doenças da tireóide;
Urgências clínicas: ICC; edema agudo do pulmão, crise hipertensiva e pressão alta, asma brônquica, hemorragia
digestiva alta, insuficiência hepática, IRA, cólica renal, embolia. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90;
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à
Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos
pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de
Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 -
Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF.

CARGO 82: MÉDICO CIRURGIÃO – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Cuidados gerais com paciente em medicina interna; Pré e

pósoperatório; Infecção em cirurgia; Equilíbrio hidro-eletrolítico e ácido-básico; Nutrição em cirurgia e cirurgia da
obesidade; Choque. Síndrome da resposta inflamatória sistêmica; Afecções cirúrgicas de: esôfago, estômago,
intestinos, fígado, vias biliares, pâncreas e baço; Cirurgia proctológica. Hérnias e doenças do peritônio. Assistência ao
politraumatizado; Queimaduras; Afecções cirúrgicas das crianças e recém-nascidos; Infecções oculares; Infecções
otorrinolaringológicas; Varizes dos MMII e suas complicações; Infecções ósteo-articulares; Urgências não
traumáticas do trato urogenital; Trombose venosa e embolia pulmonar; Urgências vasculares; Urgências
ortopédicas; Transplante de órgãos; Programa de controle de infecção hospitalar. Exames de imagem; Cardiologia:
Angina Pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistemática; Pneumologia: pneumonia,
roncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica; Hematologia: anemias, leucoses e linfomas.
Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica, doenças inflamatórias intestinais, pancreatite, cirrose hepática;
Doenças da tireóide; Urgências clínicas: ICC; edema agudo do pulmão, crise hipertensiva e pressão alta, asma
brônquica, hemorragia digestiva alta, insuficiência hepática, IRA, cólica renal, embolia. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei
nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional
da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de
Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de
28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de
março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do
NASF.

CARGO 83: MÉDICO DERMATOLOGISTA – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Acne e erupções acneiformes, Afecções do tecido

conjuntivo, Afecções do tecido hipodérmico, Afecções granulomatosas e inflamatórias não – infecciosas, Afecções
metabólicas, Afecções psicogênicas, psicossomáticas e neurogênicas, Afecções vasculares, Cirurgia dermatológica,
criocirurgia e eletrocirurgia, Dermatoses ocupacionais, alérgicas e eczematosas, Dermatoses zooparasitárias e
Leishmaniose, Dermatoviroses, Discromias, Distúrbios atróficos e escleróticos, Distúrbios glandulares cutâneos,
Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, Embriologia, anatomia e fisiologia do tegumento, Erupções pápulo –
pruriginosas, Erupções por drogas e toxinas, Erupções vesiculosas e bolhosas, Fisiopatologia e imunologia do
tegumento, Fotodermatoses e radiodermites, Genodermatoses, Infecções bacterianas, Micobacterioses atípicas,
hanseníase e tuberculose, Micoses profundas, Micoses superficiais, Onicopatias, Reações por agentes mecânicos e
térmicos, Semiologia dermatológica e testes cutâneos, Terapêutica dermatológica – agentes químicos, físicos e
medicamentos, Tricoses e alopecias, Tumores benignos e Tumores malignos e afecções pré – neoplásticas e
paraneoplasias (oncologia cutânea). Código de Ética Médica – Resolução CFM nº 1.931/2009. Exames de imagem;
Cardiologia: Angina Pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistemática; Pneumologia: pneumonia,
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roncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica; Hematologia: anemias, leucoses e linfomas.
Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica, doenças inflamatórias intestinais, pancreatite, cirrose hepática;
Doenças da tireóide; Urgências clínicas: ICC; edema agudo do pulmão, crise hipertensiva e pressão alta, asma
brônquica, hemorragia digestiva alta, insuficiência hepática, IRA, cólica renal, embolia. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei
nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional
da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de
Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de
28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de
março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do
NASF.

CARGO 84: MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Princípios de ação hormonal. Fisiologia da regulação do eixo

hipotálamo-hipófise. Neuroendocrinologia: crescimento normal e aberrante. Acromegalia. Síndromes
hiperprolactinêmicas. Diabetes insipidus. Testes de função hipofisária. Tumores hipofisários e suprahipofisários, com
ou sem repercussão endócrina. Tireoide: Fisiologia tireoidiana. Hiper e hipotireoidismo. Bócios. Neoplasias
tireoidianas. Paratireoides: Fisiologia de regulação do cálcio, fósforo e magnésio. Hiperparatireoidismo e
hipoparatireoidismo. Diagnóstico diferencial das hipercalcemias. Doenças osteometabólicas (Paget, osteoporose,
raquitismo). Pâncreas: Diabetes mellitus tipos 1 e 2: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e suas complicações.
Adrenal: Biossíntese esteroide e sua regulação. Regulação hormonal do metabolismo da água e eletrólitos.
Insuficiência adrenal e Síndrome de Cushing. Síndrome de excesso de mineralocorticoides. Hiperplasia adrenal
congênita. Tumores do córtex adrenal. Feocromocitoma. Puberdade e diferenciação sexual: distúrbios da puberdade
e da diferenciação sexual. Endocrinologia feminina: Ciclo menstrual normal e patológico. Síndromes
hiperandrogênicas. Menopausa. Endocrinologia da gestação. Andrologia: Fisiologia do eixo hipotálamo / hipófise /
testículos. Hipogonadismo, métodos, diagnósticos e tratamento. Disfunção erétil. Ginecomastia. Obesidade: Tipos,
fisiopatologia, tratamento. Dislipidemias. Endocrinologia do envelhecimento: Principais alterações hormonais da
terceira idade. Desordens endócrinas paraneoplásticas: Apudomas. Hipertensão de origem endócrina. Síndrome
plurimetabólica. Exames de imagem; Cardiologia: Angina Pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial
sistemática; Pneumologia: pneumonia, roncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica; Hematologia:
anemias, leucoses e linfomas. Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica, doenças inflamatórias
intestinais, pancreatite, cirrose hepática; Doenças da tireóide; Urgências clínicas: ICC; edema agudo do pulmão, crise
hipertensiva e pressão alta, asma brônquica, hemorragia digestiva alta, insuficiência hepática, IRA, cólica renal,
embolia. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde -
NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas Públicas do SUS: Lei
8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de
Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de
Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de
24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF.

CARGO 85: MÉDICO GENERALISTA – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica,

tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronária, arritmias
cardíacas, doença reumática, tromboses venosas, hipertensão arterial, insuficiência respiratória aguda e crônica,
asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, trombo-embolismo pulmonar, pneumopatia
intersticial, neoplasias, gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, insuficiência
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon, insuficiência renal
aguda e crônica, glomeruloneferites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefroletíase, infecções
urinárias, hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da
adrenal, anemias hipocrônicas, macrocíticas e homolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios da
coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota,
tupuseritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doença do cotágeno; neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia,
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acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias, alcoolismo, abstinência alcoólica,
surtos psicóticos, pânico, depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria,
tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas,
esquistossomose, leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, estreptococciais, estafilococciais, doença
meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; escabiose, dermatofitoses, eczena, dermatite de
contato, onicomicoses, urticária, anafiloxia, intoxicações exógenas agudas. Programa Saúde da Família BRASIL.
Exames de imagem; Cardiologia: Angina Pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistemática;
Pneumologia: pneumonia, roncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica; Hematologia: anemias, leucoses e
linfomas. Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica, doenças inflamatórias intestinais, pancreatite, cirrose
hepática; Doenças da tireóide; Urgências clínicas: ICC; edema agudo do pulmão, crise hipertensiva e pressão alta,
asma brônquica, hemorragia digestiva alta, insuficiência hepática, IRA, cólica renal, embolia. Lei nº 8.080 de
19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996;
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei
nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. Portaria Nº
648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de
2008 - Criação do NASF.

CARGO 86: MÉDICO GINECOLOGISTA – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Estadiamento do câncer genital e mamário; Câncer do colo

uterino; Hiperplasia endometrial; Carcinoma do endométrio; Câncer de ovário; Síndrome do climatério; Osteoporose
pósmenopáusica; Distúrbios do sono no climatério; Acompanhamento do paciente sob reposição hormonal;
Fisiologia menstrual; Amenorréia; Disfunção menstrual; Anovulação crônica; Dismenorréia; Síndrome pré-menstrual;
Endometriose; Hiperprolactinemia; Tumor de ovário com atividade endócrina; Citopatologia genital; Lesões benignas
da vulva e da vagina; Lesões benignas do colo uterino. Cervicites; Infecção do trato genital inferior pelo HPV:
Diagnóstico e tratamento; Métodos moleculares de diagnóstico em patologia do trato genital inferior; Corrimento
genital; Infecção genital baixa; Salpingite aguda; Dor pélvica crônica; Doenças benignas do útero; Prolapso genital e
roturas perineais; Incontinência urinária de esforço; Infecção urinária na mulher; Bexiga hiperativa; Câncer de mama;
Mamografia e USG (indicações, técnicas e interpretação); Lesões não palpáveis de mama: Diagnóstico e conduta;
Terapêutica sistêmica do carcinoma de mama; Neoplasias benignas de mama: fibroadenoma, papiloma e tumores
filodes; Alteração funcional benigna da mama; Mastites e cistos mamários; Fluxos papilares; Mastalgias cíclicas e
acíclicas; Procedimentos invasivos em mastologia; Ultrasom de mama: Indicação e técnica; Procedimentos invasivos
dirigidos pela mamografia e ultra -som. Diagnóstico de Gravidez. Cuidados Pré-Natais. Abortamento. Gravidez
Ectópica. Doença Hipertensiva da Gravidez. Hemorragias do Último Trimestre da Gestação.Complicações Clínicas da
Gravidez. Anemia. Aids. Diabetes. Infecção Urinária. Parto Prematuro. Incompatibilidade Sanguínea Materno-Fetal.
Assistência ao Parto. Exames de imagem; Cardiologia: Angina Pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão
arterial sistemática; Pneumologia: pneumonia, roncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica; Hematologia:
anemias, leucoses e linfomas. Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica, doenças inflamatórias
intestinais, pancreatite, cirrose hepática; Doenças da tireóide; Urgências clínicas: ICC; edema agudo do pulmão, crise
hipertensiva e pressão alta, asma brônquica, hemorragia digestiva alta, insuficiência hepática, IRA, cólica renal,
embolia. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde -
NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas Públicas do SUS: Lei
8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de
Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de
Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de
24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF.

CARGO 87: MÉDICO MASTOLOGISTA – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções básicas de embriologia e histologia das mamas.

Anatomia e fisiologia das mamas. Anamnese e exame físico em mastologia. Exames complementares em mastologia.
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Noções básicas em oncologia e cinética celular. Doenças benignas das mamas: diagnóstico e tratamento. Fatores de
risco para câncer de mamas. Doenças malignas das mamas: diagnóstico e tratamento. Noções básicas de anatomia
patológica em mastologia. Noções básicas de quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia em mastologia. Exames
de imagem; Cardiologia: Angina Pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistemática; Pneumologia:
pneumonia, roncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica; Hematologia: anemias, leucoses e linfomas.
Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica, doenças inflamatórias intestinais, pancreatite, cirrose hepática;
Doenças da tireóide; Urgências clínicas: ICC; edema agudo do pulmão, crise hipertensiva e pressão alta, asma
brônquica, hemorragia digestiva alta, insuficiência hepática, IRA, cólica renal, embolia. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei
nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional
da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de
Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de
28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de
março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do
NASF.

CARGO 88: MÉDICO MEDICINA NUCLEAR – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Física e instrumentação: física nuclear básica, unidades,

matemática e estatística aplicadas em medicina nuclear, decaimento radioativo, interação da radiação com a
matéria, instrumentação, detectores de cintilação gasoso e sólido, contador de poco gama, curiometro, calibração,
colimadores, gama câmera planar, gama câmera tomográfica (single photon emission computed/spect), princípios
básicos de computação, técnicas digitais para aquisição e processamento de imagens, tomografia por emissão de
positrons/pet, controle de qualidade de equipamentos e de imagens em medicina nuclear, protocolos dos principais
exames estáticos e dinâmicos realizados em medicina nuclear. Radioproteção: princípios físicos de radioproteção,
detectores de radiação para monitorização pessoal e ambiental, filmes dosimétricos, radiobiologia básica,
dosimetria, órgão crítico, higiene das radiações, princípio de radioproteção, doses limites de exposição ocupacional,
transporte, estocagem e rejeitos radioativos, descontaminação radioativa de pessoas e do ambiente de trabalho.
Radiofármacos: radiofármacos de aplicação diagnóstica e terapêutica em medicina nuclear, análise compartimental,
gerador de tecnecio ‐ 99m/molibdenio, radiofármacos biomoleculares, marcação de peptídeos, radiofármacos de 
aplicação em pet produzidos em aceleradores, dosimetria dos radiofármacos, controle de qualidade dos
radiofármacos. Medicina nuclear em cardiologia: interpretação de imagens da anatomia e fisiologia normais e
fisiopatologia das principais alterações cardiovasculares em medicina nuclear, análise quantitativa cardiovascular,
técnicas de aquisição, processamento e análise de imagens em cardiologia nuclear, conceitos gerais de função
ventricular (gated blood pool image), perfusão de miocardio e fisiologia do exercício na função cardía, avaliação das
câmeras cardíacas com radionuclídeos, perfusão e viabilidade do miocardio isquêmico, imagem vascular periférica,
transplante cardíaco e aplicação do pet em cardiologia. Medicina nuclear em pneumologia: avaliação de pacientes
com suspeita de embolismo pulmonar, avaliação dos pulmões em patologias não embólicas, estudos de perfusão e
de ventilação, transplante cardiopulmonar. Medicina nuclear no estudo do sistema osteo‐ articular: doenças 
benignas e neoplasias malignas, primárias e secundárias, do osso e articulações, doenças metabólicas e infecciosas,
lesões ósseas traumáticas de stress, a terapêutica da dor devido a metástases ósseas com radionuclídeos, as
imagens ósseas de medicina nuclear em gastroenterologia: trânsito esofágico, refluxo gastroesofágico, enchimento e
esvaziamento gástrico, imagem do figado e vias biliares, correlação das técnicas nucleares com outros métodos de
imagem, detecção e localização de hemorragias digestivas. Medicina nuclear em hematologia: princípios de diluição
isotópica, volemia, absorção gastro‐intestinal da cobalamina vitamina B12, imagem da medula óssea, imagem do 
baço, marcação de hemácias, de leucócitos e de plaquetas, marcação de anticorpos para imagem de infecção e
rejeição de transplantes e de anticorpos monoclinais para deteccao de tumores, sobrevida de hemácias e
sequestração esplênica, terapia com fósforo‐32 para apolicitemia vera. Medicina nuclear em endocrinologia ‐ 
principios do radioimunoensaio, testes in vitro e in vivo da função tireoideana, fisiopatologia da tireóide, imagem da
tireóide com iodo‐131, iodo‐123 e tecnecio‐99 m, testes especiais ain vivo da função tireoideana ‐ testes de 
estímulo, supressão e do perclorato, mapeamento de corpo inteiro com iodo‐131 ‐ monitoramento pela 
tireoglobulina e uso do tshrecombinante, tratamento do hipertireoidismo e do câncer da tireoide com iodo‐131, 
glândulas paratireoides, osteoporose, cintigrafia e terapia das suprarrenais e dos tumores neuro‐endócrinos com 
metalodobenzylguanidina marcada com iodo‐131, cintilografia com receptores de somatostatina, imagens de 
tumores endocrinos com pet. Medicina nuclear em neurologia: tomografia por emissão de foton unico (spect) e
tomografia por emissão de positron (pet) no sistema nervoso central, avaliação nas doencas neurológicas e
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psiquiátricas (doenças vasculares, involução senil, processos expansivos), imagem quantitativa com
neuro‐receptores, correlação das imagens cintilográficas com outros métodos de imagens axiais tridimensionais 
cerebrais (tc, rnm), estudo do fluxo liquórico com radionuclídeos. Medicina nuclear em nefrologia: radionuclídeos
para estudos quantitativos ain vitro@e ain vivo@ ‐ fpre, tfg, aplicacoes da medicina nuclear na avaliacao funcional 
do sistema genito‐urinário, imagem dos testículos, refluxo vesico‐ureteral, transplantes renais, prognóstico. 
Medicina nuclear em oncologia: terapia com iodo‐131 no câncer diferenciado de tireóide, imagem com galio‐67 na 
detecção das doenças malignas, o uso do talio‐201 e do tecnecio‐99 m/mibi (methoxyisobutyl isonitrila) em 
oncologia nuclear, aplicações clínicas das imagens com anticorpos‐monocloanais, as aplicações do pet em oncologia 
nuclear, linfocintilografia e alinfonodo sentinela no melanoma, câncer de mama e do colo uterino, cintilografia de
perfusão arterial hepática na monitorização da quimioterapia, tratamento da dor óssea devido a metástase, com uso
de fontes não seladas (samario‐153). Medicina nuclear na avaliação de transplantes: renal, pancreático, cardía, 
pulmonar, hepático. Medicina nuclear em doenças infecciosas: imagem da infecção com galio‐67, detecção das 
doenças inflamatórias usando leucócitos marcados, imagem da inflamação focal usando imunoglobulina‐g humana 
policional não específica, imagens conjugadas com diferentes radiofármacos. Medicina nuclear em pediatria:
estudos nefro‐urológicos, estudo do refluxo gastroesofágico, imagem do sistema osteo‐articular em crianças, 
neoplasias malignas, estudos cardiopulmonares e cerebrais na infância. Medicina nuclear e aspectos legais:
regulamentação CNEN, licenciamento, plano de radioproteção de um servico de medicina nuclear, acidente
radioativo e procedimentos legais, programas de controle de qualidade e de treinamento continuado de recursos
humanos em medicina nuclear, limites ocupacionais de dose de exposição, rejeitos radioativos. Ética profissional.
Exames de imagem; Cardiologia: Angina Pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistemática;
Pneumologia: pneumonia, roncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica; Hematologia: anemias, leucoses e
linfomas. Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica, doenças inflamatórias intestinais, pancreatite, cirrose
hepática; Doenças da tireóide; Urgências clínicas: ICC; edema agudo do pulmão, crise hipertensiva e pressão alta,
asma brônquica, hemorragia digestiva alta, insuficiência hepática, IRA, cólica renal, embolia. Lei nº 8.080 de
19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996;
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei
nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. Portaria Nº
648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de
2008 - Criação do NASF.

CARGO 89: MÉDICO NEUROLOGISTA – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Neuroanatomia. Fisiopatologia do sistema nervoso.

Semiologia neurológica. Neuropatologia básica. Genética e sistema nervoso. Cefaléias. Demências e transtornos da
atividade nervosa superior. Disgenesias do sistema nervoso. Alterações do estado de consciência. Transtornos do
movimento. Transtornos do sono. Doenças vasculares do sistema nervoso. Doenças desmielinizantes. Doenças
degenerativas. Doenças do sistema nervoso periférico. Doenças dos músculos e da placa neuromuscular. Doenças
infecciosas e parasitárias. Doenças tóxicas e metabólicas. Epilepsias. Manifestações neurológicas das doenças
sistêmicas. Neurologia do trauma. Tumores do sistema nervoso. Urgências em neurologia. Indicações e
interpretação de: eletroencefalograma, eletroneuromiografia, líquidocefalorraqueano, neuroimagem, potenciais
evocados. Exames de imagem; Cardiologia: Angina Pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial
sistemática; Pneumologia: pneumonia, roncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica; Hematologia:
anemias, leucoses e linfomas. Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica, doenças inflamatórias
intestinais, pancreatite, cirrose hepática; Doenças da tireóide; Urgências clínicas: ICC; edema agudo do pulmão, crise
hipertensiva e pressão alta, asma brônquica, hemorragia digestiva alta, insuficiência hepática, IRA, cólica renal,
embolia. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde -
NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas Públicas do SUS: Lei
8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de
Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de
Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de
24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF.
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CARGO 90: MÉDICO OFTALMOLOGISTA – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Exame subjetivo do olho. Exame objetivo do olho. Refração

ocular. - Vícios de refração. - Diagnóstico dos Vìcios de refração. Correção dos Vícios de refração. Perturbações de
Motilidade Ocular (forias e tropias). Traumatismos oculares. Afecções do cristalino. Glaucoma. Afecções da Córeo-
retina, nervo-óptico e vias ópticas. Afecções do Segmento Anterior. Oftalmologia Santária. Prevenção da Cegueira.
Higiene Visual do Trabalho. Exames de imagem; Cardiologia: Angina Pectoris, infarto agudo do miocárdio,
hipertensão arterial sistemática; Pneumologia: pneumonia, roncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica;
Hematologia: anemias, leucoses e linfomas. Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica, doenças
inflamatórias intestinais, pancreatite, cirrose hepática; Doenças da tireóide; Urgências clínicas: ICC; edema agudo do
pulmão, crise hipertensiva e pressão alta, asma brônquica, hemorragia digestiva alta, insuficiência hepática, IRA,
cólica renal, embolia. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas
Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão.
Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de
Promoção de Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família;
Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF.

CARGO 91: MÉDICO ORTOPEDISTA – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ortopedia Geral e Regional. Traumatologia. Assuntos Gerais

e Periféricos. Clínica Médica. Afecções ortopédicas comuns na infância. Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite:
fase aguda e crônica. Osteomielite aguda e crônica. Pioartrite. Tuberculose óteo-articular. Paralisia obstétrica.
Ortopedia em geral; branquialgias, artrite degenerativa da coluna cervical; síndrome do escaleno anterior e costela
cervical. Ombro doloroso. Lombociatalgias: artrite degenerativa da coluna lombo-sacra; hérnia de disco;
espondilose. Tumores ósseos benignos e malignos. Fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar. Fratura
da pélvis. Fratura do acetábulo. Fratura e luxação dos ossos dos pés. Fratura e luxação dos joelhos. Lesões meniscais
e ligamentares. Fratura diafisária do fêmur. Fratura tanstrocanteriana. Fratura do colo do fêmur, do ombro; da
clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero; da extremidade distal do úmero. Luxação do cotovelo e fratura
da cabeça do rádio. Fratura diafisária dos ossos do antebraço. Fratura de Colles e Smith. Luxação do carpo. Fratura
do escafóide. Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangeana. Ferimento da mão. Ética e Legislação
Profissional. Exames de imagem; Cardiologia: Angina Pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial
sistemática; Pneumologia: pneumonia, roncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica; Hematologia:
anemias, leucoses e linfomas. Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica, doenças inflamatórias
intestinais, pancreatite, cirrose hepática; Doenças da tireóide; Urgências clínicas: ICC; edema agudo do pulmão, crise
hipertensiva e pressão alta, asma brônquica, hemorragia digestiva alta, insuficiência hepática, IRA, cólica renal,
embolia. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde -
NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas Públicas do SUS: Lei
8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de
Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de
Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de
24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF.

CARGO 92: MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia, fisiologia e propedêutica das fossas nasais.

Anatomia e fisiologia dos seios paranasais. Diagnóstico por imagem do nariz. Anatomia, fisiologia e propedêutica da
faringe. Anatomia, fisiologia e propedêutica da laringe.Anatomia e fisiologia do ouvido. Fisiologia vestibular.
Sinusites agudas e crônicas: tratamento clínico e cirúrgico. Endoscopia nasosinusal. Epistaxes. Corpos estranhos.
Imperfuração Coanal. Cirurgia de conchas nasais. Ronco e síndrome da apneia do sono: polissinografia. Septoplastia
e rinoplastia estética. Rinomanometria. O problema das amígdalas e adenóides. Infecção focal: evolução do
conceito. A bacteride: avaliação do estado imunológico do indivíduo. Laringites agudas e crônicas. Malformações
congênitas da laringe. Fendas glóticas. Paralisias laríngeas. Noções de foniatria. A voz humana. Afecções das
glândulas salivares. Blastomas benignos:alterações estruturais mínimas. Microcirurgia endolaríngea. Câncer de
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laringe: tratamento cirúrgico esvaziamento cervical, indicações de traqueostomia. Semiologia da audição.
Audiometria eletroencefálica. Otoemissões. Otites médias agudas e crônicas supurativas: timpanoplastia,
otosclerose, tratamento cirúrgico. Doença de Meniere: outras causas da vertigem, neuroma do acústico. Surdez
súbita. Aparelhos auditivos. Otoneurocirurgia: indicações, disacusias, implante coclear, paralisia facial de Bell.
Fraturas do osso temporal. Neurocirurgia do acústico. Doenças ou manifestações iatrogênicas em
otorrinolaringologia. Antibioticoterapia em otorrinolaringologia. Doenças da base do crânio. Princípios de
antibioticoterapia e uso criterioso de Antibióticos em infecções de vias aéreas superiores. Código de Ética Médica –
Resolução CFM nº 1.931/2009. Exames de imagem; Cardiologia: Angina Pectoris, infarto agudo do miocárdio,
hipertensão arterial sistemática; Pneumologia: pneumonia, roncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica;
Hematologia: anemias, leucoses e linfomas. Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica, doenças
inflamatórias intestinais, pancreatite, cirrose hepática; Doenças da tireóide; Urgências clínicas: ICC; edema agudo do
pulmão, crise hipertensiva e pressão alta, asma brônquica, hemorragia digestiva alta, insuficiência hepática, IRA,
cólica renal, embolia. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas
Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão.
Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de
Promoção de Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família;
Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF.

CARGO 93: MÉDICO PEDIATRA – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Puericultura: aleitamento materno. Alimentação no 1.º ano

de vida. Vacinação. Crescimento e desenvolvimento. Distúrbios da nutrição. Neonatologia: icterícia neonatal precoce
e tardia. Colestase neonatal. Infecções congênitas: rubéola, c itomegalovírus, toxoplasmose, sífilis, varicela, herpes.
Distúrbios metabólicos no período neonatal: hipoglicemia, hipocalcemia e hipomagnecemia. Infectologia: Doenças
exantemáticas: varicela, sarampo, rubéola, eritema infeccioso, doença de Kawasaki, exantema súbito, escarlatina.
Coqueluche, dengue, febre amarela e malária. Tuberculose na infância diagnóstica, quimioprofilaxia e tratamento da
AIDS na infância. Meningites. Hepatites virais: A, B e C. Pneumologia: insuficiência respira tória na infância; Infecções
de vias aéreas superiores, laringites, epiglotite, pneumonias virais e bacterianas. Asma na infância: diagnóstico e
tratamento. Mucoviscidose. Gastroenterologia: Diarréia aguda, diarréia crônica. Verminoses. Nefrologia: ITU.
Sd.nefrítica. Sd. nefrótica. Onco-hematologia: Leucoses. Púrpura trombocitopênica imunológica. Púrpura Henoch-
Schoenlein. Sd. hemolítico-urêmica. Anemias (ferropriva, talassêmica e falciforme). Reumatologia: Febre reumática.
Artrite reumatóide juvenil. Neurologia: Convulsão na infância. Endocrinologia: Hiperplasia de supra-renal congênita.
Diabetes melitus na infância. Emergências cardiocirculatórias: ressuscitação cardiorrespiratória no período neonatal
e infância; desequilíbrio hidro - eletrolítico; choques hipovolêmico, séptico, cardiogênico; arritmias cardíacas na
infância. Acidentes: intoxicações; acidentes com animais peçonhentos. Exames de imagem; Cardiologia: Angina
Pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistemática; Pneumologia: pneumonia, roncopneumonia,
doença pulmonar obstrutiva crônica; Hematologia: anemias, leucoses e linfomas. Gastroenterologia: esofagite,
gastrite, úlcera péctica, doenças inflamatórias intestinais, pancreatite, cirrose hepática; Doenças da tireóide;
Urgências clínicas: ICC; edema agudo do pulmão, crise hipertensiva e pressão alta, asma brônquica, hemorragia
digestiva alta, insuficiência hepática, IRA, cólica renal, embolia. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90;
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à
Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos
pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de
Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 -
Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF.

CARGO 94: MÉDICO PLANTONISTA 24H – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Exames de imagem; Cardiologia: Angina Pectoris, infarto

agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistemática; Pneumologia: pneumonia, roncopneumonia, doença pulmonar
obstrutiva crônica; Hematologia: anemias, leucoses e linfomas. Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica,
doenças inflamatórias intestinais, pancreatite, cirrose hepática; Doenças da tireóide; Urgências clínicas: ICC; edema
agudo do pulmão, crise hipertensiva e pressão alta, asma brônquica, hemorragia digestiva alta, insuficiência
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hepática, IRA, cólica renal, embolia. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica
do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002;
Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de
Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política
Nacional de Promoção de Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da
Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF.

CARGO 95: MÉDICO RADIOLOGISTA – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Técnicas avançadas de imagem diagnóstica. Radiologia

torácica. Radiologia abdominal e do trato alimentar. Radiologia geniturinária. Radiologia cardiovascular.
Mamografia. Radiologia músculo esquelética. Neurorradiologia. Medicina nuclear. Ultra‐sonografia: de glândulas, 
abdominal, pélvica e gestacional. Tomografia computadorizada. Ressonância magnética. O uso de contrastes. Ética
profissional. Exames de imagem; Cardiologia: Angina Pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial
sistemática; Pneumologia: pneumonia, roncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica; Hematologia:
anemias, leucoses e linfomas. Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica, doenças inflamatórias
intestinais, pancreatite, cirrose hepática; Doenças da tireóide; Urgências clínicas: ICC; edema agudo do pulmão, crise
hipertensiva e pressão alta, asma brônquica, hemorragia digestiva alta, insuficiência hepática, IRA, cólica renal,
embolia. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde -
NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas Públicas do SUS: Lei
8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de
Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de
Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de
24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF.

CARGO 96: MÉDICO REUMATOLOGISTA – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Laboratorio em reumatologia. Exames por imagem em

reumatologia. Semiologia das doenças reumatológicas. Estruturas morfológicas e funcionais das articulações.
Auto‐imunidade. Auto‐anticorpos e sistema de complemento. Reumatismo de partes moles. Fibromialgia. 
Lombalgias. Osteoartrite. Osteoporose e osteomalacia. Osteopatias microcristalinas. Artrites infecciosas. Artrites
secundárias a doenças crônicas. Artrite reumatóide. Espondilite anquilosante. Artropatia psoriática. Artrite reativa.
Artrite das colopatias. Febre reumática. Síndrome do anticorpo antifosfolipide. Doenca do Still do adulto.
Reumatismo crônico da infância e adolescência. Lupus eritematoso sistêmico. Esclerose sistêmica. Síndrome de
Sjogren. Doença mista do tecido conjuntivo. Vasculite sistêmica. Neoplasias articulares. Miopatias inflamatórias.
Ética profissional. Exames de imagem; Cardiologia: Angina Pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial
sistemática; Pneumologia: pneumonia, roncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica; Hematologia:
anemias, leucoses e linfomas. Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica, doenças inflamatórias
intestinais, pancreatite, cirrose hepática; Doenças da tireóide; Urgências clínicas: ICC; edema agudo do pulmão, crise
hipertensiva e pressão alta, asma brônquica, hemorragia digestiva alta, insuficiência hepática, IRA, cólica renal,
embolia. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde -
NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas Públicas do SUS: Lei
8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de
Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de
Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de
24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF.

CARGO 97: MÉDICO ULTRASONOGRAFISTA – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A natureza do ultra-som. Princípios básicos. Técnica e
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equipamentos. Indicações de ultrasonografia. Doppler. Obstetrícia e ginecologia - Anatomia ultra-sonográfica do
saco gestacional e do embrião. Anatomia ultra-sonográfica fetal. Anatomia da idade gestacional. Anomalias fetais,
propedêutica e tratamento pré-natal. Crescimento intrauterino retardado. Gestação de alto risco. Gestação múltipla.
Placenta e outros anexos do concepto. Anatomia e ultra-sonografia da pélvis feminina. Doenças pélvicas
inflamatórias. Contribuição do ultra- som nos dispositivos intra-uterinos. Princípios no diagnóstico diferencial das
massas pélvicas pela ultra-sonografia. Ultra-sonografia nas doenças ginecológicas malignas. Endometriose. Estudo
ultra-sonográfico da mama normal e patológico. Estudo ultra-sonográfico do útero normal e patológico. Estudo
ultrasonográfico do ovário normal e patológico. Ultra-sonografia e esterilidade. Estudo ultrasonográfico das
patologias da primeira metade da gestação. Medicina interna. Estudo ultra-sonográfico do: crânio, olho, órbita, face
e pescoço, tórax, escroto e pênis, extremidades, abdômen superior (fígado, vias biliares, pâncreas e baço),
retroperitôneo. Estudo ultra-sonográfico da cavidade abdominal vísceras ocas, coleções e abcessos peritoneais, rins
e bexigas, próstata e vesículas seminais. Patologias hepáticas. Tumores hepáticos: primário e metastático;
Hepatopatias não tumorais (Esquistossomose hepatoesplênica, Cirrose Hepática); Abscessos hepáticos e
hematomas. Ultra-sonografia das vias biliares: Anomalias congênitas; Litíase biliar; Colecistite aguda e crônica.
Aspecto ultrassonográfico das coleções e abcessos peritonais. Patologias Pancreáticas: Pancreatites, Tumores.
Patologias Renais: Trauma renal; Uropatias obstrutivas; Lesões císticas renais; Nefropatias crônicas; Tumores renais.
Massas abdominais na infância. Abordagem ultrassonográfica da bexiga, próstata e vesículas seminais. Patologias
articulares. Exames de imagem; Cardiologia: Angina Pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial
sistemática; Pneumologia: pneumonia, roncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica; Hematologia:
anemias, leucoses e linfomas. Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica, doenças inflamatórias
intestinais, pancreatite, cirrose hepática; Doenças da tireóide; Urgências clínicas: ICC; edema agudo do pulmão, crise
hipertensiva e pressão alta, asma brônquica, hemorragia digestiva alta, insuficiência hepática, IRA, cólica renal,
embolia. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde -
NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas Públicas do SUS: Lei
8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de
Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de
Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de
24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF.

CARGO 98: MÉDICO UROLOGISTA – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia cirúrgica e imaginologia do trato urinário e

genital. Traumatismo urogenital. Tumores renais. Tumores de próstata. Tumores de bexiga. Tumores da supra-renal.
Tumores do Uroepitálio alto. Tumores de testículo. Tumores de pênis. Litíase Urinária. Infecções Urinárias.
Tuberculose urogenital. Transplante renal. Uropediatria. Infertilidade Masculina. Disfunção Erétil. Urologia Feminina.
Uroneurologia. Endourologia e Cirurgia Videolaparoscópica. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Exames de
imagem; Cardiologia: Angina Pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistemática; Pneumologia:
pneumonia, roncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica; Hematologia: anemias, leucoses e linfomas.
Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica, doenças inflamatórias intestinais, pancreatite, cirrose hepática;
Doenças da tireóide; Urgências clínicas: ICC; edema agudo do pulmão, crise hipertensiva e pressão alta, asma
brônquica, hemorragia digestiva alta, insuficiência hepática, IRA, cólica renal, embolia. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei
nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional
da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de
Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de
28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de
março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do
NASF.

CARGO 99: NURICIONISTA – SEC. SAÚDE.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: NUTRIÇÃO NORMAL - Conceito, classificação, funções,

fontes, digestão, absorção e metabolismo de: proteínas, lipídios, glicídios, vitaminas, minerais, água e fibras; Energia:
componentes dos gastos energéticos, medidas, cálculos e recomendações; e Nutrição do adolescente, adulto, idoso
e atletas. NUTRIÇÃO MATERNO-INFANTIL - Aleitamento materno; Fórmulas Infantis de segmento e especializadas;
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Nutrição do lactente, pré escolar e escolar; Nutrição na gestação e lactação; Nutrição nas complicações da gravidez;
e Nutrição nas principais patologias infantis. TÉCNICA DIETÉTICA - Conceito, classificação e características dos
alimentos; Pré-preparo e preparo dos alimentos; e operações, modificações e técnicas fundamentais no preparo de
alimentos. AVALIÇÃO NUTRICIONAL - Tipos de avaliação nutricional – Adequação aos diversos grupos; Indicadores do
estado nutricional; Avaliação do consumo de alimentos, hábitos alimentares e classificação da desnutrição e
obesidade. NUTRIÇÃO CLÍNICA E PEDIATRIA - Terapia nutricional: princípios gerais, indicações e contraindicações,
tipos de dietas, vias de acesso e métodos de administração, monitorização e legislação aplicada; Conduta Nutricional
em: doenças gastrointestinais e glândulas anexas; doenças do metabolismo e glândulas endócrinas; doenças
cardiovasculares; doenças musculo-esqueléticas; doenças renais e transplantes; doenças pulmonares; desequilíbrio
do peso corpóreo; doenças neoplásicas; grande queimado, politraumatismo e sepse; doenças do sistema nervoso e
disfagia; pré e pós operatório (cirurgias do trato digestório, cirurgias da obesidade, dentre outras); SIDA; e
Transtornos do comportamento alimentar; Doenças carenciais e saúde dentária; Interação droga-nutriente;
Imunomodulação, Alimentação Funcional; e Dietas Hospitalares e preparo para exames. ADMINISTRAÇÃO APLICADA
ÀS UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - Fundamentos de Administração; Estrutura Organizacional e
funcionamento das U. A. N.; Aspectos físicos das U. A. N.; Recursos humanos das U. A. N.; Aquisição e
armazenamento de gêneros; Planejamento de cardápios; Custo; Avaliação e controle; e Lactário. CONTROLE
HIGIÊNICOSANITÁRIO E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS - Água – característica e tratamento; Higiene de pessoal, do
ambiente e equipamentos; Parasitologia dos alimentos; Toxinfecções alimentares; Deterioração dos alimentos;
Métodos de conservação dos alimentos; e Sistema APPCC.

CARGO 100: PEDAGOGO ( EDUCAÇÃO ESPECIAL) – SEC. EDUCAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A Educação Especial no âmbito da política educacional

brasileira. A escolarização dos diferentes: os saberes que a legitimam e as práticas disciplinares que lhe conferem
materialidade. Os recursos necessários para o trabalho com alunos público-alvo da educação especial. Diretrizes
Curriculares do Ensino Fundamental/EJA (endereço eletrônico do MEC). Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Infantil. Fundamentos da Educação Especial; práticas e dilemas da Educação Especial na escola pública.
Educação na Constituição Federal; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96; Estatuto da Criança
e do Adolescente - Lei Nº 8.069/1990; Função Social e Política da Escola; Avaliação: concepções e funções; O Papel
de Gestão Democrática da Escola; Construção e Função do Projeto Político Pedagógico; Prática Educativa
Interdisciplinar; Jogos e Brincadeiras no Processo de Ensino e Aprendizagem; Função do Planejamento: uma ação
coletiva; Diretrizes Funcionais e Legais da Educação Inclusiva; Relação família-escola comunidade no processo de
aprendizagem do sujeito; Construção e Prática do Currículo Escolar; Referencial Curricular Nacional para Educação
Infantil. Metodologia da pesquisa pedagógica; Metodologias de ensino; Psicologia da aprendizagem e do
desenvolvimento; Educação comparada; PNE - Plano Nacional de Educação - Aprovado pela Lei nº 13.005/2014.

CARGO 101: PROFESSOR DE MÚSICA – SEC. CULTURA.
CARGO 102: PROFESSOR DE MÚSICA – SEC. EDUCAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. A importância da Apreciação Musical. Níveis da audição

musical. Audição Musical ativa. 2. Elementos da Música: Timbre, Dinâmica, Ritmo, Andamento, Melodia, Forma,
Harmonia, Textura, Estilo, Gênero, Caráter. 3. Teoria musical: Leitura e escrita nas claves de sol e de fá. Fórmulas de
compasso simples e composto. Regras básicas de grafia musical. Articulação e sinais de repetição; intervalos,
elementos de harmonia, escalas; tonalidade; ornamentos, graus tonais e modais; cadências. Representação gráfica
utilizada na música popular (cifras). 4. Fisiologia da voz. 5. História da Música Ocidental: Música da Grécia; Música
Medieval; Música Renascentista; Música Barroca; Música Clássica; Romantismo do séc. XIX; Música Moderna e
Contemporânea (séculos. XX e XXI). 6. Música popular brasileira e folclórica. Cultura popular e contextos sócio-
antropológicos de origem. A riqueza musical da Bahia. 7. Música erudita brasileira: principais fases e compositores.
8. Educação musical: escolas e tendências a partir do século XX; atividades musicais na escola básica. O processo de
ensino-aprendizagem de Música nos diferentes períodos de desenvolvimento da pessoa. 9. Os Parâmetros
Curriculares Nacionais para o ensino da Música: metodologia, avaliação, estratégias de ensino e educação cidadã. O
ensino de arte na Educação Básica. O significado da Arte na Educação. A Arte como conhecimento. As linguagens
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artísticas e suas especificidades (Arte Visuais, Música, Teatro e Dança). Arte, Cultura e Sociedade. Tendências
pedagógicas e o Ensino da Arte: Tendência Idealista- Liberal; Tendência Realista-Progressista. Os fundamentos
teóricosmetodológicos no aprender e ensinar Arte: Componentes curriculares básicos que se interrelacionam no
planejamento (objetivos, conteúdos, métodos de ensino, meios de comunicação, avaliação); Planejamento e
avaliação do ensino e da aprendizagem. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de Artes.

CARGO 103: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – SEC. EDUCAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. O ensino de arte na Educação Básica. 2. O significado da

Arte na Educação. 3. A Arte como conhecimento. 4. As linguagens artísticas e suas especificidades (Arte Visuais,
Música, Teatro e Dança). 5. Arte, Cultura e Sociedade. 6. Tendências pedagógicas e o Ensino da Arte: Tendência
Idealista- Liberal; Tendência Realista-Progressista. 7. Os fundamentos teóricosmetodológicos no aprender e ensinar
Arte: Componentes curriculares básicos que se interrelacionam no planejamento (objetivos, conteúdos, métodos de
ensino, meios de comunicação, avaliação); Planejamento e avaliação do ensino e da aprendizagem. 8. Os
Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de Artes.

CARGO 104: PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA – SEC. EDUCAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Educação Física frente à LDB 9.394/96: 1.1. Lei

10.793/03. 2. Parâmetros Curriculares Nacionais para ensino de Educação Física (todas as séries). 3. Educação Física
na Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 4. Educação Física como componente curricular na Educação
Básica. 4.1. Função social. 4.2. Objetivos; 4.3. Características; 4.4. Conteúdos. 5. Educação Física e suas Abordagens:
intenção, fundamentos, objetos de estudo e função na educação física escolar; 6. Planejamento e Avaliação em
Educação Física Escolar. 7. Esporte Escolar: O processo de Ensino AprendizagemTreinamento Esportivo no contexto
escolar. Primeiros Socorros em Educação Física; Jogos cooperativos x Jogos competitivos. Educação na Constituição
Federal; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Nº
8.069/1990; PNE - Plano Nacional de Educação - Aprovado pela Lei nº 13.005/2014.

CARGO 105: PROFESSOR NÍVEL I – SEC. EDUCAÇÃO.
CARGO 106: PROFESSOR NÍVEL III – SEC. EDUCAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Educação na Constituição Federal; Lei de Diretrizes e Bases

da Educação Nacional Nº 9.394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Nº 8.069/1990; Função Social e
Política da Escola; Avaliação: concepções e funções; O Papel de Gestão Democrática da Escola; Construção e Função
do Projeto Político Pedagógico; Prática Educativa Interdisciplinar; Jogos e Brincadeiras no Processo de Ensino e
Aprendizagem; Função do Planejamento: uma ação coletiva; Diretrizes Funcionais e Legais da Educação Inclusiva;
Relação família-escola comunidade no processo de aprendizagem do sujeito; Construção e Prática do Currículo
Escolar; Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Metodologia da pesquisa pedagógica; Metodologias
de ensino; Psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento; Educação comparada; Educação na Constituição
Federal; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Nº
8.069/1990; PNE - Plano Nacional de Educação - Aprovado pela Lei nº 13.005/2014.

CARGO 107: PSICOLOGO – SEC. EDUCAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Psicologia geral: ciência, senso comum, áreas do

conhecimento, história. Psicologia Institucional e processos grupais. Psicologia do Desenvolvimento. Psicologia
Jurídica. Psicologia Social. Psicologia Escolar: Teorias da aprendizagem. Teorias da personalidade: teoria psicanalítica,
teoria humanista, teoria cognitiva e teoria comportamental. Psicodrama: Teoria e técnicas. Terapias e os
fundamentos da psicoterapia. Psicologia da saúde: ação e papel do psicólogo. Princípios gerais da psicossomática. O
trabalho da psicologia na saúde publica. Saúde mental na atualidade. Psicopatologia e semiologia dos transtornos
mentais. Avaliação Psicológica: métodos e técnicas. Treinamento e desenvolvimento de pessoal. Ética Profissional.
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Postura profissional. Sigilo profissional. Responsabilidade social e ambiental. Psicologia das relações de gênero e
sexualidade humana.

CARGO 108: PSICOPEDAGOGO – SEC. EDUCAÇÃO.
Conteúdo Programático: PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
JACUÍPE /BA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Psicopedagogia: Conceitos e Importância; Diagnóstico e

Tratamento dos Problemas de Aprendizagem; Leitura, Teoria, Avaliação e Desenvolvimento; Jogos em Grupo na
Educação Infantil; Psicogênese da Língua Escrita; A Criança e o Número; Puberdade e Adolescência,
Desenvolvimento Biopsicosocial; A Integração de Pessoas com Deficiência; A Criança em Desenvolvimento; A Criança
e sua Arte; A Formação Social da Mente; Desenvolvimento Cognitivo; Prática psicopedagógica: considerações
teóricas. Avaliação psicopedagógica da criança de 0 a 6 anos. A brincadeira e o desenho da criança de 0 a 6 anos.
Contribuições da psicanálise para a avaliação psicopedagógica. Avaliação neuropsicológica na infância. Avaliação
psicomotora no contexto psicopedagógico. Avaliação da linguagem pelo psicopedagogo. Programação de atividades
pedagógicas para a faixa etária de 0 a 6 anos. A família diante das dificuldades escolares dos filhos. Filosofia,
Sociologia e Psicologia da Educação. Psicologia do desenvolvimento da criança; Conhecimentos Gerais sobre
Educação e Atualidades; Currículo e Ensino; Relações interativas em sala de aula; A prática educativa; O
Construtivismo; A atenção à diversidade; O desenvolvimento moral e afetivo; PCNs. O papel do jogo e do brinquedo
na atuação psicopedagógica. Desenvolvimento cognitivo - Piaget e Vygotsky. Modalidades de aprendizagem.
Desenvolvimento psicomotor e o processo de aprendizagem. Desenvolvimento afetivo-emocional - Teoria
Psicanalítica (Freud). O primeiro ano de vida (Spitz). Desenvolvimento neurológico e aprendizagem. Transtornos e
dificuldades de aprendizagem. Desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Problemas específicos relacionados ao
aprendizado escolar. Relações familiares e o processo de aprendizagem. Psicopatologia e aprendizagem.
Psicopedagogia e as relações interpessoais. Fundamentos da Psicopedagogia, Fundamentos Bio-PsicoSociais do
Desenvolvimento Humano, Psicologia e Aprendizagem. Lei n° 8.069, de julho de 1990 e alterações. Dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. As deficiências Mentais. Educação na Constituição
Federal; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96; Lei Nº 8.069/1990; PNE - Plano Nacional de
Educação - Aprovado pela Lei nº 13.005/2014.
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ANEXO II – QUADRO DE VAGAS

COD CARGO
AMPLA

CONCORRÊNCIA
CADAST.
RESERVA

VAGAS
PCD

CARGA
HORARIA

ESCOLARIDADE REMUNERAÇÃO LOTAÇÃO

1 AJUDANTE DE SERVIÇOS PESADOS 1 2 X 40h/s
Ensino Fundamental
Incompleto

R$ 998,00 SEC.OBRAS

2 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 14 22 1 40h/s
Ensino Fundamental
Incompleto

R$ 998,00 SEC.EDUCAÇÃO

3 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 19 40 1 40h/s
Ensino Fundamental
Incompleto

R$ 998,00 SEC ADMINISTRAÇÃO

4 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 1 X 40h/s
Ensino Fundamental
Incompleto R$ 998,00

SEC. DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

5 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 1 X 40h/s
Ensino Fundamental
Incompleto

R$ 998,00 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

6 CARPINTEIRO 1 2 X 40h/s
Ensino Fundamental
Incompleto + 06 meses de
experiência comprovada

R$ 1.503,13 SEC.OBRAS

7 ELETRICISTA 1 1 X 40h/s
Ensino Fundamental
Incompleto + 12 meses de
experiência comprovada

R$ 1.344,57 SEC.OBRAS

8 ENCANADOR HIDRÁULICO 1 1 X 40h/s
Ensino Fundamental
Incompleto + 12 meses de
experiência comprovada

R$ 1.503,13 SEC.OBRAS

9 GARI 5 10 X 40h/s
Ensino Fundamental
Incompleto

R$ 1.105,43 SEC.OBRAS

10 PINTOR 1 1 X 40h/s
Ensino Fundamental
Incompleto + 06 meses de
experiência comprovada

R$ 1.344,57 SEC.OBRAS

11 MOTORISTA 2 1 X 40h/s

Ensino Fundamental
incompleto, CNH ``C" ou ``D"
e experiência comprovada
de 12

R$ 1.142,89 SEC. SAÚDE

12 MOTORISTA 2 3 X 40h/s

Ensino Fundamental
incompleto, CNH ``C" ou ``D"
e experiência comprovada
de 12

R$ 1.190,77 SEC.OBRAS

13 MOTORISTA ESCOLAR CLASSE D 2 1 X 40h/s
Nível fundamental
incompleto + CNH “D”

R$ 1.190,77 SEC.EDUCAÇÃO

14 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 1 0 X 40h/s

Ensino Fundamental
Incompleto + Carteira
Nacional de Habilitação
Categoria "C" ou "D" + 12
meses de experiência
comprovada

R$ 1.844,98 SEC.OBRAS
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15 OPERADOR DE TRATOR 1 0 X 40h/s

Ensino Fundamental
Incompleto + Carteira
Nacional de Habilitação na
Categoria Exigida para o
veículo + 06 meses de
experiência comprovada

R$ 1.105,43 SEC.OBRAS

16 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS 1 0 X 40h/s

Ensino Fundamental
Incompleto + Carteira
Nacional de Habilitação na
Categoria Exigida para o
veículo + 06 meses de
experiência comprovada

R$ 1.105,43 SEC. AGRICULTURA

17 AGENTE DE PORTARIA ESCOLAR 6 9 X 40h/s
Ensino Fundamental
Completo

R$ 1.185,38 SEC.EDUCAÇÃO

18 AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 2 3 X 40h/s
Ensino Fundamental

Completo
R$ 998,00 SEC ADMINISTRAÇÃO

19 AUXILIAR OPERADOR DE MÁQUINAS 1 0 X 40h/s
Ensino Fundamental
Completo

R$ 998,00 SEC ADMINISTRAÇÃO

20 AUXILIAR OPERADOR DE MÁQUINAS 1 0 X 40h/s
Ensino Fundamental
Completo

R$ 998,00 SEC.OBRAS

21 PORTEIRO 2 2 X 40h/s
Ensino Fundamental
Completo

R$ 1.105,43 SEC.EDUCAÇÃO

22 PORTEIRO 1 0 X 40h/s
Ensino Fundamental
Completo

R$ 1.105,43 SEC. SAÚDE

23 VIGILANTE 4 17 X 40h/s
Ensino Fundamental
Completo

R$ 1.185,38 SEC.EDUCAÇÃO

24 VIGILANTE 2 3 X 40h/s
Ensino Fundamental
Completo

R$ 1.185,38 SEC ADMINISTRAÇÃO

25 AGENTE ADMINISTRATIVO 1 0 X 40h/s
Ensino Médio Completo +
Curso de Informática

R$ 1.105,43 SEC. CULTURA

26 AGENTE ADMINISTRATIVO 1 2 X 40h/s
Ensino Médio Completo +
Curso de Informática

R$ 1.105,43 SEC.EDUCAÇÃO

27 AGENTE ADMINISTRATIVO 2 8 X 40h/s
Ensino Médio Completo +
Curso de Informática

R$ 1.105,43 SEC. SAÚDE

28 AGENTE ADMINISTRATIVO 3 26 X 40h/s
Ensino Médio Completo +
Curso de Informática

R$ 1.105,43 SEC ADMINISTRAÇÃO

29 AGENTE ADMINISTRATIVO 1 1 X 40h/s
Ensino Médio Completo +
Curso de Informática

R$ 1.105,43
SEC. DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO

30 AGENTE DE ARRECADAÇÃO 1 3 X 40h/s
Ensino Médio
Completo+Conhecimento na
atividade

R$ 1.105,43 SEC ADMINISTRAÇÃO

31 AGENTE DE MANUTENÇÃO 2 10 X 40h/s
Ensino Médio completo+

Conhecimento na atividade
R$ 1.105,43 SEC ADMINISTRAÇÃO

32 ALMOXARIFADO 1 2 X 40h/s
Ensino Médio
Completo+Conhecimento na

R$ 998,00 SEC. SAÚDE
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atividade

33 ASSISTENTE DE ARRECADAÇÃO 1 0 X 40h/s Ensino Médio completo R$ 998,00 SEC ADMINISTRAÇÃO

34 ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO 1 1 X 40h/s Ensino Médio Completo R$ 998,00 SEC ADMINISTRAÇÃO

35 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 10 X 40h/s
Ensino Médio Completo + 12
meses de Experiência +
Curso de Informática

R$ 1.185,38 SEC.EDUCAÇÃO

36 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 21 X 40h/s
Ensino Médio Completo + 12
meses de Experiência +
Curso de Informática

R$ 1.185,38 SEC ADMINISTRAÇÃO

37 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 1 X 40h/s
Ensino Médio Completo + 12
meses de Experiência +
Curso de Informática

R$ 1.185,38
SEC. DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO

38 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 0 X 40h/s
Ensino Médio Completo + 12
meses de Experiência +
Curso de Informática

R$ 1.185,38 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

39 AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 1 0 X 40h/s
Ensino Médio completo +
Curso Técnico específico.

R$ 998,00 SEC. SAÚDE

40 AUXILIAR DE LABORATÓRIO 1 1 X 40h/s
Nível Médio completo +
conhecimento na atividade

R$ 998,00 SEC. SAÚDE

41 DIGITADOR 1 1 X 40h/s
Ensino Médio Completo +

Curso de Informática
R$ 1.105,43 SEC. SAÚDE

42 DIGITADOR 1 2 X 40h/s
Ensino Médio Completo +

Curso de Informática
R$ 1.105,43 SEC ADMINISTRAÇÃO

43 FISCAL DE OBRAS PÚBLICAS 1 0 X 40h/s
Ensino Médio Completo +
Curso de Informática

R$ 1.105,43 SEC ADMINISTRAÇÃO

44 FISCAL DE OBRAS PÚBLICAS 1 1 X 40h/s
Ensino Médio Completo +
Curso de Informática

R$ 1.105,43 SEC.OBRAS

45 FISCAL DE POSTURA 1 2 X 40h/s Ensino Médio Completo R$ 1.105,43 SEC ADMINISTRAÇÃO

46 FISCAL DE TRIBUTOS 2 2 X 40h/s

Nível médio completo +
Curso técnico em
Contabilidade + Noções
básicas de Informática.

R$ 1.105,43 SEC ADMINISTRAÇÃO

47 FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1 0 X 40h/s
Ensino Médio Completo e
conhecimento na atividade

R$ 1.105,43 SEC. SAÚDE

48 FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1 0 X 40h/s
Ensino Médio Completo e
conhecimento na atividade

R$ 1.105,43 SEC ADMINISTRAÇÃO

49 GUARDA MUNICIPAL FEMININO 2 3 X 40h/s Ensino Médio Completo R$ 1.105,43 SEC ADMINISTRAÇÃO

50 GUARDA MUNICIPAL MASCULINO 6 8 X 40h/s Ensino Médio Completo R$ 1.105,43 SEC ADMINISTRAÇÃO

51 INSTRUMENTADOR 1 0 X 20h/s
Ensino Médio completo +
Curso Técnico específico

R$ 998,00 SEC. SAÚDE

52 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 1 0 X 40h/s
Ensino Médio Completo +
Conhecimentos em

R$ 1.595,66 SEC.EDUCAÇÃO
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Informática + Experiência de
12 meses

53 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 1 0 X 40h/s

Ensino Médio Completo +
Conhecimentos em
Informática + Experiência de
12 meses

R$ 1.595,66 SEC. SAÚDE

54 SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS 1 0 X 40h/s

Ensino Médio Completo +
Conhecimentos em
Informática + Experiência de
12 meses

R$ 2.696,68 SEC. SAÚDE

55 TÉCNICO AGRÍCOLA 1 0 X 40h/s
Ensino Médio Completo +
Curso de Técnico Agrícola.

R$ 1.065,48 SEC. AGRICULTURA

56 TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 1 1 X 40h/s

Ensino Médio Completo +
Curso técnico em

Administração + Noções
básicas de Informática

R$ 998,00 SEC ADMINISTRAÇÃO

57 TÉCNICO EM AGRICULTURA 1 0 X 40h/s
Ensino Médio
Completo+Curso Técnico
Agrícola

R$ 998,00 SEC ADMINISTRAÇÃO

58 TÉCNICO EM CONTABILIDADE 0 0 X 40h/s
Curso Técnico em
Contabilidade + Registro no
Conselho

R$ 998,00 SEC. SAÚDE

59 TÉCNICO EM CONTABILIDADE 1 2 X 40h/s
Curso Técnico em
Contabilidade + Registro no
Conselho

R$ 998,00 SEC ADMINISTRAÇÃO

60 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 1 X 40h/s

Ensino Médio Completo +
Curso Técnico em
Edificações + Registro no
Conselho

R$ 1.185,38 SEC.OBRAS

61 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 1 1 X 36h/s
Nível Médio + Curso Técnico
em Enfermagem

R$ 1.195,64 SEC. SAÚDE

62 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 3 5 X 40h/s
Ensino Médio + Curso
técnico em Informática

R$ 1.185,38 SEC.EDUCAÇÃO

63 TÉCNICO EM LABORATÓRIO 1 1 X 36h/s

Ensino Médio Completo +
Curso Técnico em
laboratório + Registro no
Conselho

R$ 1.105,43 SEC. SAÚDE

64 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO 1 0 X 40h/s
Ensino médio completo+
conhecimento na atividade

R$ 998,00 SEC ADMINISTRAÇÃO

65 TÉCNICO EM RADIOLOGIA 1 1 X 30h/s
Ensino Médio Completo +
Curso Técnico em radiologia
+ Registro no Conselho

R$ 1.318,72 SEC. SAÚDE

66 TÉCNICO EM SAÚDE 1 2 X 40h/s
Nível Médio completo +
conhecimento na atividade

R$ 998,00 SEC. SAÚDE

67 ANALISTA DE SISTEMAS 1 0 X 30h/s Bacharelado em Análise de R$ 2.109,95 SEC. SAÚDE
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Sistemas ou Ciências da
Computação ou Engenharia
de softwares.

68 ANALISTA DE SISTEMAS 1 0 X 30h/s

Bacharelado em Análise de
Sistemas ou Ciências da
Computação ou Engenharia
de softwares.

R$ 2.109,95 SEC ADMINISTRAÇÃO

69 BIBLIOTECÁRIO 1 1 X 40h/s
Ensino superior completo
em Biblioteconomia

R$ 1.570,91 SEC.EDUCAÇÃO

70 BIOQUÍMICO 1 0 X 36h/s
Curso Superior Completo em
Bioquímica + Registro no
Conselho

R$ 3.616,82 SEC. SAÚDE

71 COORDENADOR EDUCAÇÃO ESPECIAL 1 1 X 40h/s
Licenciatura Plena +
Especialização específica

R$ 1.301,74 SEC.EDUCAÇÃO

72
COORDENADOR LÍNGUA ESTRANGEIRA
(INGLÊS)

1 1 X 40h/s
Licenciatura Plena +

Especialização específica
R$ 1.301,74 SEC.EDUCAÇÃO

73 COORDENADOR PEDAGÓGICO 2 4 X 40h/s

Licenciatura Plena em
Pedagogia com habilitação
e/ ou especialização em
supervisão escolar.

R$ 1.301,74 SEC.EDUCAÇÃO

74 ENFERMEIRO 1 0 X 36h/s
Ensino Superior Completo
em Enfermagem+ Registro
no Conselho

R$ 3.164,95 SEC. SAÚDE

75 ENGENHEIRO CIVIL 1 0 X 40h/s
Nível Superior em
Engenharia Civil + Registro
no Conselho.

R$ 3.256,11 SEC.OBRAS

76 FARMACÊUTICO 1 0 X 40h/s
Ensino Superior Completo
em Farmácia + Registro no
Conselho

R$ 1.800,00 SEC. SAÚDE

77 FISIOTERAPEUTA 1 0 X 40h/s
Ensino Superior completo
em Fisioterapia + Registro
no órgão competente

R$ 1.400,00 SEC. SAÚDE

78 LICENCIATURA EM DANÇA 1 0 X 40h/s Licenciatura Plena em Dança R$ 1.301,74 SEC. CULTURA

79 MÉDICO ANESTESIOLOGISTA 1 0 X 20h/s

Curso Superior em Medicina
+ Título de Especialista na
área + Registro no Conselho
de Medicina

R$ 1.500,00 SEC. SAÚDE

80 MÉDICO ANGIOLOGISTA 1 0 X 20h/s

Curso Superior em Medicina
+ Título de Especialista na
área + Registro no Conselho
de Medicina

R$ 1.500,00 SEC. SAÚDE

81 MÉDICO CARDIOLOGISTA 1 1 X 20h/s

Curso Superior em Medicina
+ Título de Especialista na
área + Registro no Conselho
de Medicina

R$ 1.500,00 SEC. SAÚDE
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82 MÉDICO CIRURGIÃO 1 1 X 20h/s

Curso Superior em Medicina
+ Título de Especialista na
área + Registro no Conselho
de Medicina

R$ 1.500,00 SEC. SAÚDE

83 MÉDICO DERMATOLOGISTA 1 0 X 20h/s

Curso Superior em Medicina
+ Título de Especialista na
área + Registro no Conselho
de Medicina

R$ 1.500,00

SEC. SAÚDE

84 MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 1 0 X 20h/s

Curso Superior em Medicina
+ Título de Especialista na
área + Registro no Conselho
de Medicina

R$ 1.500,00

SEC. SAÚDE

85 MÉDICO GENERALISTA 1 1 X 40h/s

Curso Superior em Medicina
+ Registro no Conselho de
Medicina +Experiência em
Saúde da Família

R$ 1.500,00

SEC. SAÚDE

86 MÉDICO GINECOLOGISTA 1 1 X 20h/s

Curso Superior em Medicina
+ Título de Especialista na
área + Registro no Conselho
de Medicina

R$ 1.500,00 SEC. SAÚDE

87 MÉDICO MASTOLOGISTA 1 0 X 20h/s

Curso Superior em Medicina
+ Título de Especialista na
área + Registro no Conselho
de Medicina

R$ 1.500,00 SEC. SAÚDE

88 MÉDICO MEDICINA NUCLEAR 1 0 X 20h/s

Curso Superior em Medicina
+ Título de Especialista na
área + Registro no Conselho
de Medicina

R$ 1.500,00 SEC. SAÚDE

89 MÉDICO NEUROLOGISTA 1 0 X 20h/s

Curso Superior em Medicina
+ Título de Especialista na
área + Registro no Conselho
de Medicina

R$ 1.500,00 SEC. SAÚDE

90 MÉDICO OFTALMOLOGISTA 1 1 X 20h/s

Curso Superior em Medicina
+ Título de Especialista na
área + Registro no Conselho
de Medicina

R$ 1.500,00 SEC. SAÚDE

91 MÉDICO ORTOPEDISTA 1 1 X 20h/s

Curso Superior em Medicina
+ Título de Especialista na
área + Registro no Conselho
de Medicina

R$ 1.500,00 SEC. SAÚDE

92 MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 1 0 X 20h/s

Curso Superior em Medicina
+ Título de Especialista na
área + Registro no Conselho
de Medicina

R$ 1.500,00 SEC. SAÚDE
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93 MÉDICO PEDIATRA 1 1 X 20h/s

Curso Superior em Medicina
+ Título de Especialista na
área + Registro no Conselho
de Medicina

R$ 1.500,00 SEC. SAÚDE

94 MÉDICO PLANTONISTA 24H 2 9 X 24h/s

Curso Superior em Medicina
+ Título de Especialista na
área + Registro no Conselho
de Medicina

R$ 1.800,00 SEC. SAÚDE

95 MÉDICO RADIOLOGISTA 1 0 X 20h/s

Curso Superior em Medicina
+ Título de Especialista na
área + Registro no Conselho
de Medicina

R$ 1.500,00 SEC. SAÚDE

96 MÉDICO REUMATOLOGISTA 1 0 X 20h/s

Curso Superior em Medicina
+ Título de Especialista na
área + Registro no Conselho
de Medicina

R$ 1.500,00 SEC. SAÚDE

97 MÉDICO ULTRASSONOGRAFIA 1 1 X 20h/s

Curso Superior em Medicina
+ Título de Especialista na
área + Registro no Conselho
de Medicina

R$ 1.500,00 SEC. SAÚDE

98 MÉDICO UROLOGISTA 1 1 X 20h/s

Curso Superior em Medicina
+ Título de Especialista na
área + Registro no Conselho
de Medicina

R$ 1.500,00 SEC. SAÚDE

99 NUTRICIONISTA 1 1 X 40h/s
Curso Superior em Nutrição
Completo + Registro no
Conselho

R$ 1.831,97 SEC. SAÚDE

100 PEDAGOGO (EDUCAÇÃO ESPECIAL) 1 0 X 20h/s
Licenciatura Plena +
Especialização específica

R$ 1.301,74 SEC.EDUCAÇÃO

101 PROFESSOR DE MÚSICA 1 1 X 20h/s
Licenciatura Plena em
Música

R$ 1.301,74 SEC. CULTURA

102 PROFESSOR DE MÚSICA 1 1 X 20h/s
Licenciatura Plena em
Música

R$ 1.301,74 SEC.EDUCAÇÃO

103 PROFESSOR EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 1 0 X 20h/s
Licenciatura plena em Artes

R$ 1.301,74 SEC.EDUCAÇÃO

104 PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA 1 5 X 20h/s
Licenciatura Plena em
Educação Física

R$ 1.301,74 SEC.EDUCAÇÃO

105 PROFESSOR NÍVEL I 9 10 1 20h/s
Habilitação Específica em
Licenciatura Plena

R$ 1.301,74 SEC.EDUCAÇÃO

106 PROFESSOR NÍVEL III 2 5 X 20h/s
Habilitação Específica em
Licenciatura Plena

R$ 1.301,74 SEC.EDUCAÇÃO

107 PSICÓLOGO 1 0 X 40h/s
Ensino Superior Completo
em Psicologia + Registro no
Conselho

R$ 2.553,05 SEC.EDUCAÇÃO

108 PSICOPEDAGOGO 1 0 X 40h/s Licenciatura Plena em R$ 1.301,74 SEC.EDUCAÇÃO
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Pedagogia +
Especialização específica
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ANEXO III – CRONOGRAMA

EVENTO DATA

Período de Inscrições dos candidatos
24 de dezembro de 2019 a
08 de janeiro de 2020

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição
24 e 26 de dezembro de
2019

Divulgação da lista de deferimento das isenções 02 de janeiro de 2020

Vencimento Boleto inscrição internet 10 de janeiro de 2020

Divulgação da relação de candidatos inscritos e PCD 17 de janeiro de 2020

Divulgação do local de realização das provas objetivas 31 de janeiro de 2020

Realização da Prova Objetiva 16 de fevereiro de 2020

Divulgação do Gabarito Parcial 17 de fevereiro de 2020

Resultado da Prova Objetiva e Divulgação do gabarito
final

13 de março de 2020

Prova de Títulos 22 de março de 2020

Resultado da Prova de Títulos 27 de março de 2020

Resultado Final 02 de abril de 2020


