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EDITAL N° 074/2019 - RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 069/2019 

 

ALTERA DISPOSITIVOS DO EDITAL Nº 069/2019 - PROCESSO 

SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS, EM CARÁTER 

TEMPORÁRIO, NO QUADRO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL. 

 

EDEMILSON CANALE, Prefeito Municipal de Seara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais, ALTERA: 

 

1. Fica alterado o item 1.11 do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 069/2019 e Anexos I, II e 

III, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

........................................... 

1.11.  Os cargos, as vagas, a carga horária e remuneração prevista para o presente Edital, são: 

 

Cargo Número de Vagas 
Carga Horária 

Semanal 
Vencimento 

Borracheiro Reserva Técnica 40 horas 1.532,78 

Enfermeiro Reserva Técnica 40 horas 4.995,76 

Fonoaudiólogo Reserva Técnica 40 horas 6.696,46 

Instrutor de Dança Reserva Técnica 40 horas 3.486,03 

Instrutor de Música Reserva Técnica 40 horas 3.486,03 

Médico Reserva Técnica 40 horas 17.131,20 

Médico Reserva Técnica 20 horas 8.565,60 

Médico Veterinário Reserva Técnica 40 horas 7.779,80 

Médico Veterinário Reserva Técnica 20 horas 3.889,90 

Monitor de Música  Reserva Técnica 40 horas 2.448,19 

Motorista de Veículos de Cargas e 

Passageiros 
Reserva Técnica 40 horas 1.994,04 

Nutricionista  Reserva Técnica 40 horas 3.240,62 

Servente Externo – Local de 

atuação: Intendência de Nova 

Teutônia  

Reserva Técnica 40 horas 1.311,11 

Servente Interno Reserva Técnica 40 horas 1.311,11 

Técnico em Enfermagem Reserva Técnica 40 horas 2.135,96 

........................................... 

2. Ficam inalteradas as demais cláusulas/disposições e Anexos do 069/2019 - Processo Seletivo para 

preenchimento de vagas, em caráter temporário, no Quadro de Pessoal na Administração Pública 

Municipal. 

 

3. O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação 

Seara/SC, 08 de outubro de 2019. 

 

 

 

EDEMILSON CANALE 

Prefeito Municipal 

 

 
Registra-se e Publica-se 

Em 08 de outubro de 2019 

 
 
Dirlei Giombelli Wildner 

Secretária de Administração 
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ANEXO I 

Qualificação mínima exigida para os cargos e valor da inscrição 

DESCRIÇÃO DOS 

CARGOS 

ESCOLARIDADE E/OU OUTROS REQUISITOS 

EXIGIDOS PARA O CARGO NA POSSE 

VALOR DA 

INSCRIÇÃO 

ALFABETIZADO E ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Servente Externo  Alfabetizado - Local de atuação: Intendência de Nova Teutônia 30,00 

Servente Interno Alfabetizado 30,00 

Borracheiro  Ensino Fundamental Incompleto 30,00 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Monitor de Música 

Nível Fundamental Completo, formação em música e/ou cursos 

ou atividades prática em música comprovando mediante atestados 

e certificados expedido por entidades específica e/ou contrato de 

trabalho do exercício da atividade de músico e inscrição na 

Ordem dos Músicos do Brasil. 

40,00 

Motorista de 

Veículos de Cargas 

e Passageiros 

Ensino Fundamental Incompleto, portador de carteira de 

motorista no mínimo da categoria “C” para transporte de carga e 

categoria mínima “D” para transporte de passageiros ou escolares. 

40,00 

ENSINO MÉDIO 

Técnico em 

Enfermagem 

Habilitação legal para o exercício da profissão de técnico em 

enfermagem, com Registro no Conselho Regional de 

Enfermagem – COREN. 

50,00 

  ENSINO SUPERIOR 

Enfermeiro 

Habilitação de grau superior, em nível de graduação, obtida em 

curso de Enfermagem ou Enfermeira Obstétrica, com Registro no 

Conselho Regional de Enfermagem – COREN. 

70,00 

Fonoaudiólogo 
Habilitação legal para o exercício da profissão de Fonoaudiólogo, 

com registro no órgão competente. 
70,00 

Instrutor de Dança 
Nível Superior formação em dança ou Educação Física a nível de 

Licenciatura e/ou bacharelando devidamente comprovado. 
70,00 

Instrutor de Música 
Licenciatura Plena em Música ou outra Licenciatura com Pós 

Graduação em Música. 
70,00 

Médico 20 horas 
Habilitação legal para o exercício da profissão de médico, com 

registro no CRM. 
70,00 

Médico 40 horas 
Habilitação legal para o exercício da profissão de médico, com 

registro no CRM. 
70,00 

Medico Veterinário 

 20 horas 

Habilitação legal para o exercício da profissão de médico 

veterinário, com Registro no Conselho Regional de Veterinária - 

MRV/SC, para atuar no serviços de inspeção estadual. 

70,00 

Médico Veterinário  

40 horas 

Habilitação legal para o exercício da profissão de médico 

veterinário, com Registro no Conselho Regional de Veterinária - 

MRV/SC. 

70,00 

Nutricionista 
Habilitação legal para o exercício da profissão de nutricionista, 

com registro no órgão competente. 
70,00 
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ANEXO II 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM SELEÇÃO 

Borracheiro 

Atribuições do Cargo - Reparar os diversos tipos de pneus e câmaras de ar usados 

em veículos de transporte e máquinas, consertando e recapeando partes avariadas ou 

desgastadas, com auxílio de equipamentos apropriados, para restituir-lhes as 

condições de uso; desmontar a roda do veículo e máquinas, separando da mesma o 

pneu avariado, com auxílio de ferramentas adequadas, para examinar a câmara e o 

pneu danificado; retirar a câmara de ar do interior do pneu utilizando espátulas, 

martelo e outros instrumentos, para examinar as partes que apresentam perfurações, 

rasgos e outros estragos; encher a câmara do pneu, utilizando um compressor de ar, 

para dilatar sua superfície; imergir em água a câmara de ar servindo-se de recipiente 

apropriado e atentando na formação de bolhas, para localizar os furos existentes; 

marcar na câmara os furos indicados pelas bolhas de ar, fazendo riscos com giz ou 

outro material adequado, para orientar o reparo; vedar os furos encontrados na 

câmara de ar, utilizando materiais adesivos, para impedir a saída do ar; colocar na 

câmara a válvula de entrada e saída de ar, prensando as arruelas no orifício próprio, 

para conter a saída do ar sob pressão; revisar a parte interna do pneu, verificando as 

avarias nos elementos que o compõem, para providenciar sua recuperação ou refugo; 

examinar a parte externa do pneu, procurando as áreas desgastadas de sua 

superfície, para executar a recauchutagem; retirar os corpos estranhos presos à 

banda de rodagem, utilizando chaves de fenda, alicates e outras ferramentas, para 

evitar perfurações, cortes e dilaceração dos pneus; fazer a recauchutagem do pneu, 

colocando nova camada de borracha nas partes desgastadas, para nivelar sua 

superfície externa; recompor a carcaça do pneu que apresenta ruptura de lona, 

remendando-a de forma a uniformizá-la, com auxílio de equipamentos adequados, 

para evitar o desequilíbrio da roda; reparar os demais elementos que compõem o 

pneu, utilizando ferramental apropriado, para evitar danos às partes principais; 

vulcanizar as partes recauchutadas do pneu e da câmara de ar, submetendo-as ao 

calor, para tornar as peças mais resistentes e elásticas; montar o pneu recuperado, 

introduzindo a câmara de ar e enchendo-a de ar comprimido, conforme tabela de 

especificações para colocá-lo na roda; montar a roda no veículo, colocando os 

parafusos em seus lugares e apertando as porcas com pressão justa, para possibilitar 

o deslocamento do mesmo;. balancear a roda do veículo, à mão, por meio de 

contrapesos de chumbo ou outro material devidamente fixado no aro, de modo a 

evitar um desgaste desigual do pneu; manter sob seu controle a situação dos pneus 

em rodagem; utilizar os equipamentos de proteção individual compatíveis com o 

exercício do cargo; realizar outras atividades afins. 

Servente Externo  

Atribuições do Cargo: zelar e cuidar da conservação de equipamentos públicos 

municipais, tais como escolas e praças; percorrer a área sob a sua responsabilidade; 

inspecionar no sentido de impedir incêndios e depredações; comunicar qualquer 

irregularidade verificada; efetuar pequenos reparos e consertos; providenciar os serviços 

de manutenção em geral; ter sob a sua guarda materiais destinados às atividades de seu 

setor de trabalho e outros; zelar pela limpeza e conservação de praças, parques, jardins, 

recintos e prédios; solicitar e manter controle de materiais necessários à limpeza, 

manutenção e conservação dos locais sob sua responsabilidade; conduzir ao local de 

trabalho equipamentos técnicos; executar tarefas auxiliares, tais como: fabricação e 

colocação de cabos em ferramentas, montagem e desmontagem de motores, máquinas, 

confecção e conserto de capas e estofamentos: operar, entre outras, máquinas de pequeno 

porte, serras, cortador de grama, máquinas de fabricar telas, arame e similares; acender 

forjas; auxiliar serviços de jardinagem; cuidar de árvores frutíferas; lavar, lubrificar e 

abastecer veículos e motores; limpar estátuas e monumentos; abastecer máquinas; auxiliar 

na preparação de asfalto; manejar instrumentos agrícolas; aplicar inseticidas e fungicidas; 

zelar pelo funcionamento e limpeza de equipamentos utilizados ou em uso; carregar e 

descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e elevar mercadorias, materiais de 

construção, móveis e outros; fazer mudanças; proceder à abertura de valas; efetuar serviço 

de capina em geral; varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos das vias públicas e 

próprios municipais; zelar pela conservação e manutenção de sanitários públicos; auxiliar 

em tarefas de construção, calçamento e pavimentação em geral; auxiliar no recebimento, 

pesagem e contagem de materiais; aplicar inseticida e fungicidas; cuidar de currais e 
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terrenos baldios; alimentar animais sob supervisão; lavar peças e dependências de 

oficinas, garagens e similares; executar serviços de jardinagem compreendendo: 

semeadura, transplante de mudas, poda, preparação e conservação do solo de praças e 

jardins públicos; irrigar, adubar e conservar o solo apropriado para produção de mudas; 

controlar a produção e distribuição de mudas do viveiro municipal; coletar sementes e 

mudas de plantas nativas; distribuir, mediante autorização superior,  as mudas do viveiro 

municipal; relatar anormalidades verificadas; zelar pelas instalações do viveiro de mudas 

do Município; fazer os trabalhos necessários para o assentamento de pedras irregulares, 

paralelepípedos ou alvenaria poliédrica, tais como: determinar o alinhamento da obra, 

preparar o solo, assentar pedras, lajes e mosaicos; fazer rejuntamento de pedras com 

asfalto; abrir, repor e consertar calçamentos; fazer assentamentos de meio-fio; auxiliar na 

construção de valas, pontes e bueiros; arrematar os serviços de patrolamento e 

encascalhamento das rodovias municipais com ao marreteamento de pedras,  abertura de 

desaguadores  e limpeza dos bueiros; utilizar os equipamentos de proteção individual 

compatíveis com  o exercício do cargo; executar tarefas afins. 

Servente Interno 

Atribuições do Cargo: Fazer os serviços de faxina em geral; remover o pó de móveis, 

paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e 

utensílios; limpar, arrumar e desinfetar banheiros e toaletes; auxiliar na arrumação e troca 

de  locais de repouso de crianças; lavar e encerar assoalhos; lavar e passar vestuários, 

roupas e tapetes; coletar lixo dos depósitos colocando-os em recipientes adequados; lavar 

vidros, espelhos, persianas; varrer pátios; fazer café e similares e servir; fechar portas, 

janelas e outras vias de acesso; operar elevadores; preparar e servir alimentos; executar 

tarefas de limpeza do ambiente, móveis e utensílios; limpar e preparar cereais, vegetais, 

carnes de variadas espécies para cozimento; auxiliar no preparo de dietas especiais e 

normais; preparar refeições; preparar e servir merendas; proceder à limpeza de utensílios, 

aparelhos e equipamentos; auxiliar no controle do estoque de material e gêneros 

alimentícios; manter a higiene em locais de trabalho; guardar e conservar os alimentos em 

vasilhames e locais apropriados; fazer o serviço de limpeza em geral; utilizar os 

equipamentos de proteção individual compatíveis com o exercício do cargo;  executar 

outras tarefas afins. 

Monitor de Música 

Atribuições do Cargo: Com a supervisão do instrutor de música deverá ministrar aulas 

práticas e teóricas dos diversos instrumentos musicais, nos diversos níveis de aprendizado 

para crianças, jovens e adultos, em aulas individuais ou coletivas. Preparar, ensaiar e reger 

os grupos orquestrais da instituição, em suas várias formações. Organizar e zelar pelas 

partituras e material dos grupos orquestrais e seus instrumentos; preparar planos de aula e 

material didático para as aulas de diversos instrumentos musicais e grupos orquestrais; 

organizar grupos de estudos; preparar apresentações artísticas; participar de festivais e 

atividades gerais de estímulo à arte e apresentações oficiais da Superintendências e 

Município 

Motorista de 

Veículos de Cargas 

e Passageiros 

Atribuições do Cargo: De modo geral, conduzir e zelar pela conservação de veículos 

automotores em geral, e em  especial, conduzir veículos automotores destinados ao 

transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou local destinado 

quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; 

manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de 

emergência; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe 

for confiada; promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o 

funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de 

direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível 

da água da bateria, bem como a calibração dos pneus; eventualmente, operar rádio 

transceptor; executar tarefas afins. 

Técnico em 

Enfermagem 

Atribuições do Cargo: Executar atividades dentro dos setores determinados pela chefia de 

enfermagem; aferir e controlar sinais vitais, utilizando-se de materiais e equipamentos 

adequados; preparar clientes para consultas, exames e outros procedimentos facilitando a 

sua realização; executar curativos usando seus conhecimentos seguindo prescrições 

médicas e ou de enfermagem, proporcionando alívio ao paciente, bem como facilitando a 

cicatrização de ferimentos, suturas e escoriações; auxiliar no preparo do material e 

instrumental para esterilização bem como na desinfecção de ambientes e equipamentos, 

permitindo maior segurança aos procedimentos como: exames, tratamentos, pequenas 

cirurgias, e atendimentos de ginecologia e obstetrícia; administrar medicamentos por via 

oral e/ou parenteral, prestando informações aos clientes sobre possíveis reações, além de 
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aplicar vacinas e fazer os devidos registros em formulários apropriados; realizar visita 

domiciliar, elaborando após o relatório; observar os cuidados universais em proteção 

individual; cumprir o código de ética da profissão; zelar por sua segurança e de terceiros, 

bem como pela preservação e manutenção de materiais e equipamentos em seu ambiente 

de trabalho; executar outras tarefas afins. 

Enfermeiro 

Atribuições do Cargo: Prestar serviços em unidades sanitárias, ambulatórios e seções de 

enfermagem; fazer curativos; aplicar vacinas e injeções; ministrar remédios; responder 

pela observância das prescrições médicas relativas a pacientes; velar pelo bem-estar físico 

e psíquico dos pacientes; supervisionar a esterilização do material nas áreas de 

enfermagem; prestar socorros de urgência; orientar o isolamento de pacientes; 

supervisionar os serviços de higienização de pacientes; providenciar no abastecimento de 

material de enfermagem e médico; supervisionar a execução das tarefas relacionadas com 

a prescrição alimentar; fiscalizar a limpeza das unidades onde estiverem lotados; participar 

de programas de educação sanitária; participar do ensino em escolas de enfermagem ou 

curso para auxiliares de enfermagem; apresentar relatórios referentes à atividade sob sua 

supervisão; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 

próprias do cargo;  efetuar palestras em comunidades e visitas domiciliares; executar 

tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

Fonoaudiólogo 

Atribuições do Cargo: Planejar e executar programas de prevenção auditiva; detectar, 

atender e encaminhar a clientela, na área de comunicação, tanto oral como escrita; 

desenvolver, programar e supervisionar treinamento de linguagem, fala, voz, compreensão 

do pensamento verbalizado; prestar orientações aos familiares e corpo docente, sobre 

atitudes e responsabilidades na educação e/ ou reabilitação do educando; executar exames 

fonéticos de linguagem, audiometria e outros procedimentos apropriados, visando ao 

diagnóstico de limiares auditivos, além do estabelecimento do plano de sonoterapia; 

demonstrar técnicas de empostação de voz e respiração, orientando os treinamentos 

foniátricos, auditivos, de dicção e organização do pensamento expresso em palavras, 

objetivando a reeducação ou reabilitação do cliente; detectar, pela avaliação, as 

deficiências de comunicação do cliente tais como: fala, linguagem, voz, audição, leitura e 

escrita; participar da equipe multidisciplinar, colaborando na elaboração de programas de 

saúde pública; zelar por sua segurança e de terceiros, bem como pela conservação e 

manutenção de materiais e equipamentos de seu ambiente de trabalho; participar em 

comissões técnicas e auditorias, com fins diversos, emitindo laudos e pareceres de sua 

competência; participar efetivamente da política de saúde do município, através dos 

programas implantados pela Secretaria Municipal da Saúde; desempenhar outras tarefas 

afins. 

Instrutor de Dança 

Atribuições do Cargo: Ministrar cursos e oficinas, atuar no ensino da dança em suas mais 

diversas manifestações, concebendo e concretizando projetos, realizando o ensaio e a 

montagem de obras coreográficas, executar apresentações, preparar os grupos para o 

desenvolvimento das habilidades necessárias aos movimentos, gestos e interpretação da 

dança. Propiciar o conhecimento da cultura da área, de forma a desenvolver nos alunos 

suas potencialidades e estimular a criatividade. Realiza seleção de material didático-

pedagógico e técnico, preparo de aulas e atividades, fundamentados em conteúdos teóricos 

e práticos pertinentes, utilizando recursos disponíveis de dinâmicas de grupo e demais 

estratégias pedagógicas adequadas. Desenvolver projetos integrados com as demais áreas 

artísticas, bem como participar dos projetos e eventos desenvolvidos pela Secretaria de 

Cultura e Eventos. 

Instrutor de Música 

Atribuições do Cargo: Planejar e ministrar aulas práticas e teóricas dos diversos 

instrumentos musicais, nos diversos níveis de aprendizado para crianças, jovens e adultos, 

em aulas individuais ou coletivas. Preparar, ensaiar e reger os grupos orquestrais da 

instituição, em suas várias formações. Pesquisar, escrever e adaptar arranjos e obras 

musicais de partituras folclóricas, populares e eruditas, além de métodos e todo o material 

que seja necessário para prática de orquestra/conjuntos e individuais. Organizar e zelar 

pelas partituras e material dos grupos orquestrais e seus instrumentos; preparar planos de 

aula e material didático para as aulas de diversos instrumentos musicais e grupos 

orquestrais; organizar grupos de estudos; preparar apresentações artísticas; participar de 

festivais e atividades gerais de estímulo à arte e apresentações oficiais da 

Superintendências e Município. 

Médico 20 horas 
Atribuições do Cargo: executar atividades inerentes à promoção, proteção e recuperação 

da saúde, seja individual ou coletiva; efetuar os atos médicos para os quais está 
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capacitado; prescrever, orientar e supervisionar terapêutica indicada, acompanhando 

evolução e usando o sistema de referência e contra referência; interpretar resultados de 

exames solicitados, a fim de emitir diagnóstico preciso; proceder a notificação de doenças 

de notificação compulsória; participar da equipe multidisciplinar, auxiliando na 

elaboração do diagnóstico de saúde, objetivando o estabelecimento de prioridades em 

atividades já implantadas e outras a serem implantadas; manter sempre atualizadas as 

anotações no prontuário do cliente, anotando o que ele se refere: diagnóstico, conduta e 

evolução da doença; prescrever terapia medicamentosa, orientando dosagem e via de 

administração; emitir laudos e pareceres a si pertinentes, quando da participação em 

auditorias e comissões técnicas; atender determinações legais emitindo atestados, 

conforme a necessidade de cada caso; colaborar, participando na adequação e ou 

elaboração de programas de saúde, objetivando sistematização e melhora na qualidade dos 

serviços prestados ( ações de saúde desenvolvidas); orientar equipe técnica- assistencial 

nas atividades que lhes forem delegadas; participar em ações de vigilância sanitária, 

epidemiológica e de saúde do trabalhador; zelar por sua própria segurança e de terceiros, 

bem como pela preservação e conservação de materiais e equipamentos de seu ambiente 

de trabalho; atender necessidades da rede de saúde na execução de suas atividades, 

obedecendo a diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal da Saúde, com a 

finalidade de fazer melhoria na qualidade dos serviços; participar efetivamente da política 

de saúde do Município, através dos programas implantados pela Secretaria Municipal da 

Saúde; efetuar atendimento nos serviços próprios da Secretaria e no domicílio; respeitar o 

código de ética médica; contribuir para a valorização do sistema único de saúde; 

desempenhar outras tarefas afins. 

Médico 40  horas 

Atribuições do Cargo: executar atividades inerentes à promoção, proteção e recuperação 

da saúde, seja individual ou coletiva; efetuar os atos médicos para os quais está 

capacitado; prescrever, orientar e supervisionar terapêutica indicada, acompanhando 

evolução e usando o sistema de referência e contra referência; interpretar resultados de 

exames solicitados, a fim de emitir diagnóstico preciso; proceder a notificação de doenças 

de notificação compulsória; participar da equipe multidisciplinar, auxiliando na 

elaboração do diagnóstico de saúde, objetivando o estabelecimento de prioridades em 

atividades já implantadas e outras a serem implantadas; manter sempre atualizadas as 

anotações no prontuário do cliente, anotando o que ele se refere: diagnóstico, conduta e 

evolução da doença; prescrever terapia medicamentosa, orientando dosagem e via de 

administração; emitir laudos e pareceres a si pertinentes, quando da participação em 

auditorias e comissões técnicas; atender determinações legais emitindo atestados, 

conforme a necessidade de cada caso; colaborar, participando na adequação e ou 

elaboração de programas de saúde, objetivando sistematização e melhora na qualidade dos 

serviços prestados ( ações de saúde desenvolvidas); orientar equipe técnica- assistencial 

nas atividades que lhes forem delegadas; participar em ações de vigilância sanitária, 

epidemiológica e de saúde do trabalhador; zelar por sua própria segurança e de terceiros, 

bem como pela preservação e conservação de materiais e equipamentos de seu ambiente 

de trabalho; atender necessidades da rede de saúde na execução de suas atividades, 

obedecendo a diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal da Saúde, com a 

finalidade de fazer melhoria na qualidade dos serviços; participar efetivamente da política 

de saúde do Município, através dos programas implantados pela Secretaria Municipal da 

Saúde; efetuar atendimento nos serviços próprios da Secretaria e no domicílio; respeitar o 

código de ética médica; contribuir para a valorização do sistema único de saúde; 

desempenhar outras tarefas afins. 

Medico Veterinário 

 20 horas 

Atribuições do Cargo: Exercer a prática da clínica em todas as suas modalidades; 

coordenar a assistência técnica e sanitária aos animais, sob qualquer forma; exercer a 

direção técnica sanitária dos estabelecimentos industriais, comerciais, desportivos, 

recreativos ou de proteção, onde estejam, permanentemente, em exposição, em serviço ou 

para qualquer outro fim animais, ou produtos de sua origem; desempenhar a peritagem 

sobre animais, identificação, defeitos, vícios, doenças, acidentes e exames técnicos em 

questões judiciais; executar perícias, exames e pesquisas reveladoras de fraudes ou 

operação dolosa nos animais e insetos nas exposições pecuárias; orientar o ensino, a 

direção, o controle e os serviços de inseminação artificial; prestar assistência técnica aos 

rebanhos dos munícipes; participar de eventos destinados ao estudo da medicina 

veterinária; desenvolver estudos e aplicação de medidas de saúde pública no tocante à 

doenças de animais transmissíveis ao homem; proceder a padronização e à classificação 
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dos produtos de origem animal; participar nos exames dos animais para efeito de inscrição 

nas sociedades de registros genealógicos; realizar pesquisas e trabalhos ligados à biologia 

geral, à zoologia e à zootécnica bem como a bromatologia animal em especial; proceder à 

defesa da fauna, especialmente, o controle da exploração das espécies de animais 

silvestres, bem como dos seus produtos; participar do planejamento e execução da 

educação rural; apresentar relatórios periódicos; desempenhar outras tarefas afins. 

Médico Veterinário  

40 horas 

Atribuições do Cargo: Exercer a prática da clínica em todas as suas modalidades; 

coordenar a assistência técnica e sanitária aos animais, sob qualquer forma; exercer a 

direção técnica sanitária dos estabelecimentos industriais, comerciais, desportivos, 

recreativos ou de proteção, onde estejam, permanentemente, em exposição, em serviço ou 

para qualquer outro fim animais, ou produtos de sua origem; desempenhar a peritagem 

sobre animais, identificação, defeitos, vícios, doenças, acidentes e exames técnicos em 

questões judiciais; executar perícias, exames e pesquisas reveladoras de fraudes ou 

operação dolosa nos animais e insetos nas exposições pecuárias; orientar o ensino, a 

direção, o controle e os serviços de inseminação artificial; prestar assistência técnica aos 

rebanhos dos munícipes; participar de eventos destinados ao estudo da medicina 

veterinária; desenvolver estudos e aplicação de medidas de saúde pública no tocante à 

doenças de animais transmissíveis ao homem; proceder a padronização e à classificação 

dos produtos de origem animal; participar nos exames dos animais para efeito de inscrição 

nas sociedades de registros genealógicos; realizar pesquisas e trabalhos ligados à biologia 

geral, à zoologia e à zootécnica bem como a bromatologia animal em especial; proceder à 

defesa da fauna, especialmente, o controle da exploração das espécies de animais 

silvestres, bem como dos seus produtos; participar do planejamento e execução da 

educação rural; apresentar relatórios periódicos; desempenhar outras tarefas afins. 

Nutricionista 

Atribuições do Cargo: Planejar serviços ou programas de nutrição nos campos de saúde 

pública, educação e de outros similares; organizar cardápios escolares e elaborar dietas; 

orientar a alimentação de pessoas idosas; controlar a estocagem, preparação, conservação 

e distribuição dos alimentos a fim de contribuir para a melhoria protéica, racionalidade e 

economicidade dos regimes alimentares; planejar e ministrar cursos de educação 

alimentar; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 

próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento. 
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ANEXO III 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A PROVA OBJETIVA ESCRITA 

CONHECIMENTOS COMUNS A TODOS OS CARGOS, CONSIDERANDO O NÍVEL DE ENSINO DE 

CADA CARGO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Ortografia: divisão 

silábica, pontuação, hífen, sinônimo, antônimo, acentuação gráfica, crase. Uso dos Porquês. Singular, 

plural, masculino e feminino. Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo. Sintaxe de 

concordância nominal, numeral, verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, preposição, 

conjunção, interjeição. Regência nominal e verbal. Ditongo, tritongo, hiato. Fonética. Semântica. Análise 

sintática.   

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO: Operações fundamentais: adição, subtração, 

multiplicação e divisão. Operações com frações. Frações. Operações com números naturais, problemas. 

Operações com números racionais, problemas.  Expressões Algébricas. Fatoração. Regra de três. Raiz 

quadrada. Juro simples. Razão e proporção. Produtos notáveis. Teoria dos conjuntos e unidades. Sistema 

métrico decimal: comprimento, área e volume. Potenciação e radiciação. Porcentagem. Equação de 1º 

Grau. Geometria. Grandezas proporcionais. Equações e sistema de equações. Problemas. Sistema 

Monetário Brasileiro. 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Aspectos geográficos, econômicos, históricos, 

físicos, sociais, políticos do Brasil, do Estado de Santa Catarina e do Município. Símbolos nacionais, 

estaduais e municipais. A democracia e o desenvolvimento econômico. Infraestrutura social: Habitação e 

emprego, saúde, justiça e segurança pública brasileira. Atualidades: Assuntos relacionados com 

economia, história, política, meio ambiente, saúde e cultura, esportes. Inovações tecnológicas e 

científicas, do Brasil e do Mundo. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CARGO 

 

BORRACHEIRO: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. 

Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do 

trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de 

proteção e equipamentos de proteção de segurança individual e coletiva. Desenvolvimento de atividades 

relacionadas com a execução do serviço de borracheiro. Manuseio e utilização de ferramentas, produtos e 

materiais de trabalho; Noções de primeiros socorros; Qualidade no atendimento ao público; Relações 

humanas no trabalho. Questões referentes a Atribuições típicas do cargo, envolvendo conhecimentos das 

atividades executadas pelo cargo.  

FONOAUDIÓLOGO: Conhecimentos técnicos profissionais inerentes à fonoaudiologia no contexto da 

educação básica; práticas e técnicas fonoaudiológicas, especialmente aplicáveis à população estudantil; formas 

de orientação aos docentes e aos alunos; principais problemas e diagnósticos fonoaudiológicos dos alunos da 

rede municipal de ensino; necessidades de correção de distúrbios de comunicação dos docentes com os alunos; 

profilaxia e terapia em fonoaudiologia; importância do profissional de fonoaudiologia nas escolas; ações que 

previnam as doenças da comunicação; atuação fonoaudiológica nas escolas, bem como a temas ligados à 

linguagem e interferência no processo de ensino-aprendizagem do aluno; conhecimentos acerca das etapas de 

desenvolvimento da linguagem; modalidades de linguagem; fonética; fonologia; comunicação oral e correlação 

da comunicação oral com a comunicação escrita; audição e controle ambiental de ruídos; educação da voz; uso 

adequado da voz; audiometria; contribuição da fonoaudiologia no processo de alfabetização; tratamento e 

acompanhamento à pessoas portadoras de deficiências, com orientações a professores e familiares; orientação a 

educadores, objetivando a correção de desvios fonoaudiológicos de estudantes; ações preventivas; interpretação 

de sinais e sintomas; conhecimentos acerca das normas de proteção e tutela dos direitos das crianças e 

adolescentes; a Fonoaudiologia nos serviços públicos de saúde, notadamente nas ações e serviços próprios da 

atenção básica; conhecimentos elementares inerentes à legislação que trata da saúde pública – normas 

constitucionais (arts. 196 a 200), legais (Lei Federal nº 8.080/90 e Lei Federal nº 8.142/90) e regulamentares 

(Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90) – inclusive aquelas da Lei Orgânica do Município, 

sobre a saúde, Normas Operacionais, Portarias do Ministério da Saúde, especialmente às relacionadas com a 

atenção básica, notadamente a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 – Política Nacional de Atenção 

Básica (do Ministério da Saúde) e a Portaria nº 2.048, de 3 de setembro de 2009 – Regulamento do Sistema 

Único de Saúde – SUS (também do Ministério da Saúde); conhecimentos sobre a ética no serviço público, sobre 
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o Código de Ética e das normas que regulamentam o exercício profissional (Lei Federal nº 6.965, de 9 de 

dezembro de 1981); outros conhecimentos necessários ao exercício das atribuições do respectivo cargo; 

conhecimentos acerca do relacionamento com os demais servidores públicos municipais, com autoridades 

municipais, com os munícipes; conhecimentos acerca das responsabilidades relacionadas com o exercício das 

atribuições do cargo; outros conhecimentos para a execução das atividades pertinentes às características e à 

especificidade do cargo.  

MÉDICO VETERINÁRIO:  Anatomia, fisiologia patologia e clínica médico-veterinária dos animais 

domésticos de interesse comercial e de produção de alimentos. Doenças transmitidas por alimentos de origem 

animal. Legislação Federal - Inspeção de produtos de origem animal: Lei nº 1283, de 18 de dezembro de 1950, 

Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017, alterado pelo Decreto nº 

9.069, de 31 de maio de 2017; Portaria MAPA nº 711, de 01 de novembro de 1995; Portaria MAPA nº 210, de 

10 de novembro de 1998. Programas de defesa sanitária animal para ruminantes, suínos e aves. Lei Federal nº 

8.027, de 12 de abril de 1990 – Código de Ética dos Servidores Públicos. Organização Mundial de Saúde Animal 

(OIE). Organização da Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). Comissão do Codex Alimentarius 

(FAO/OMS). Acordos Sanitários e Fitossanitários (Acordos SPS) na Organização Mundial do Comércio (OMC).  

MONITOR DE MÚSICA: História da Música: compreensão dos períodos/estilos da história da música e das 

principais características. Linguagem e Teoria Musical: conhecimentos sobre os elementos da linguagem e das 

formas musicais; a função destes elementos para a decodificação da música. Pedagogia e práticas do ensino da 

Música: noções básicas sobre o ensino de música; pedagogos musicais e suas metodologias. Estrutura do 

instrumento, afinação, tríades, tétrades, teoria da harmonia funcional, escalas rítmicas, leitura de partituras. 

Fundamentos da música; Técnicas específicas para violão, acordeom, violino e percussão; Abordagens técnicas 

da execução de escalas maiores e menores e suas modulações. Arranjo de base: técnicas e estratégias; Ritmos e 

gêneros brasileiros. Ética Profissional. Teoria e percepção rítmica e melódica; Propriedades do som; Fórmulas de 

compasso; contratempo; Quiálteras; Nome e tessitura das notas; Escalas maiores e suas relativas menores; 

Intervalos simples; Armaduras de claves; Andamentos; Noções sobre forma musical; Conhecimentos gerais 

sobre os instrumentos; Ensino coletivo; Noções de regência; Compreensão dos períodos da história da música 

ocidental e da música popular brasileira; Elementos da linguagem musical; Afinação dos instrumentos; 

transposição. Cifragem de acordes (análise gradual, funcional e cordal); modulação harmônica; progressões 

harmônicas; substituição de acordes (empréstimo modal, mediantes cromáticas, dominantes alteradas); técnicas 

de encadeamento de acordes; cadências musicais; fraseologia musical; formas binária, ternária, lied e rondó; 

formas de variação (continuas e seccionais); tema e variações; história da música erudita ocidental; gêneros da 

música erudita ocidental (vocais e instrumentais); ritmos musicais brasileiros; tipos de acompanhamento de 

canção; análise de texto de canção (rima, versificação, estrofação, prosódia musical); classificações vocais 

(extensão e tessitura); texturas musicais (homofonia, polifonia, heterofonia, etc); movimento melódico de vozes 

(princípios de contraponto); contracanto; acústica musical; paisagem sonora (soundscape).  

MOTORISTA DE VEÍCULOS DE CARGAS E PASSAGEIROS: Medidas para prevenção de acidentes de 

trabalho. Riscos na utilização de ferramentas, utensílios e máquinas no trabalho, cuidados que devemos tomar. 

Cuidados no manuseio de energia elétrica. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: Regras Gerais de 

Circulação: Normas Gerais de Circulação e Conduta; Regras de Preferência; Conversões; Dos Pedestres e 

Condutores não Motorizados; Classificação das Vias; LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO: Dos Veículos; Registro, 

Licenciamento e Dimensões; Classificação dos Veículos; Dos equipamentos obrigatórios; Da Condução de 

Escolares; Dos Documentos de Porte Obrigatório; Da Habilitação; Das Penalidades; Medidas e Processo 

Administrativo; Das Infrações; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: A Sinalização de Trânsito; Gestos e Sinais 

Sonoros; Conjunto de Sinais de Regulamentação; Conjunto de Sinais de Advertência; Placas de Indicação; 

DIREÇÃO DEFENSIVA: Direção Preventiva e Corretiva; Automatismos; Condição Insegura e Fundamentos da 

Prevenção de Acidentes; Leis da Física; Aquaplanagem; Tipos de Acidentes; PRIMEIROS SOCORROS: Como 

socorrer; ABC da Reanimação; Hemorragias; Estado de Choque; Fraturas e Transporte de Acidentados. 

NOÇÕES DE MECÂNICA: O Motor; Sistema de Transmissão e Suspensão; Sistema de Direção e Freios; 

Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. CONHECIMENTOS GERAIS DO VEÍCULO: Conhecimentos Práticos de 

Operação e Manutenção do veículo; Procedimentos de Segurança; Funcionamento Básico dos Motores. 

Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do emprego público, do serviço 

público municipal. 

SERVENTE EXTERNO: Serviços de limpeza, revisão de peças e lubrificação de máquinas. Requisição de 

materiais necessários aos seus serviços. Estoque de produtos. Correspondências: recebimento, distribuição, 

postagem e endereçamento. Conservação do mobiliário. Postura profissional e apresentação pessoal. 

Equipamentos de segurança. Controle de entrada e saída de pessoas no órgão. Abertura e fechamento das 

dependências do órgão. Relacionamento Humano. Princípios fundamentais para o bom atendimento. Telefones 

de emergência. Relações humanas no trabalho. Atribuições do cargo.  Serviços braçais. 

SERVENTE INTERNO: Noções gerais sobre: limpeza e higiene em geral. Saúde: riscos de contaminação 

(doenças). Riscos e cuidados na utilização de ferramentas, utensílios e máquinas no trabalho. Noções básicas de 
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limpeza e conservação de móveis e equipamentos. Remoção de lixos e detritos. Segurança e higiene do trabalho. 

Conhecimentos básicos de arrumação organização de ambientes.  Coleta e armazenamento e tipos de recipientes, 

coleta seletiva de lixo; Materiais utilizados na limpeza em geral. Controle de Estoque de Material de Limpeza.  

Uso correto dos EPI´S (Equipamentos de Proteção Individual). Demais conteúdos gerais relacionados com as 

atribuições do cargo. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Saúde Pública; SUS; Programas Preventivos; Higiene (esterilização, 

desinfecção); Instrumentos cirúrgicos; Material de laboratório; Intoxicações; Fraturas; Vacinas; Calendário de 

Vacinas; Doenças infecto contagiosas; Coagulação; Hemorragias; Mordeduras e Picadas venenosas; 

Interpretações de sinais e sintomas; Atribuições na saúde pública; Didática aplicada à enfermagem. Ética e 

legislação em enfermagem: Princípios básicos de ética; Regulamentação do exercício profissional; Código de 

ética dos profissionais de enfermagem; Implicações éticas e jurídicas no exercício da enfermagem. Técnicas 

básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e controle de infecção; 

Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e 

soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens 

gástrica e vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; Administração de 

dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao paciente com 

distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, autoimunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do 

sistema hematopoiético; Preparo acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais; 

Atendimento de emergência: parada cardiorespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados 

convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e 

cuidados de enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-infantil: 

Assistência à gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e puerpério; Complicações obstétricas; Recém-

nascido normal e patológico; Crescimento e desenvolvimento da criança; Aleitamento materno; Doenças da 

Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública: Processo saúde - doença; Imunizações; Vigilância 

epidemiológica; Atenção à saúde da criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. Noções de 

administração aplicada à enfermagem. Conhecimentos básicos inerentes as atividades do cargo. Saúde da 

mulher; Saúde da criança; Saúde do adulto; Saúde do idoso; Doenças sexualmente transmissíveis/AIDS; O 

trabalho do agente comunitário de saúde; O programa de saúde da família; Vigilância à saúde: perfil 

epidemiológico, vacina, endemias e epidemias Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - 

capítulo II - Seção II); Lei nº 8.142/1990 e Lei nº 8.080/1990; Norma Operacional Básica do Sistema Único de 

Saúde - NOB-SUS/1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001; Norma Operacional 

da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar; Lei Nº 

10.507, de 10 de julho de 2002. Conhecimentos inerentes ao ESF-Estratégia Saúde da Família. 

ENFERMEIRO: Ética, deontologia, bioética e legislação em enfermagem; noções de saúde coletiva e 

epidemiologia; nutrição e dietética em saúde; semiologia e semiotécnica em enfermagem; sistematização da 

assistência em enfermagem; processo de cuidar em enfermagem clínica em todo o ciclo vital (recém nascidos, 

criança, adolescente, adulto, mulher e idoso); Código de Ética do profissional de enfermagem, processo de 

cuidar em enfermagem cirúrgica em todo o ciclo vital (recém nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e 

idoso); processo do cuidar em enfermagem em doenças transmissíveis; processo do cuidar em enfermagem em 

emergências e urgências; processo do cuidar em enfermagem em saúde mental e psiquiatria; Enfermagem na 

assistência às doenças crônicas diabetes e hipertensão arterial. Dengue: prevenção e tratamento; administração e 

gerenciamento em saúde; saúde da família e atendimento domiciliar; biossegurança nas ações de enfermagem; 

enfermagem em centro de material e esterilização; programa nacional de imunização. Ética profissional. 

Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes, controle social; 

Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: 

Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos 

Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. Lei 

Orgânica do Município de Seara. Conhecimentos gerais inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições 

do emprego público, do serviço público municipal. 

INSTRUTOR DE MÚSICA: História da Música: compreensão dos períodos/estilos da história da música e das 

principais características. Linguagem e Teoria Musical: conhecimentos sobre os elementos da linguagem e das 

formas musicais; a função destes elementos para a decodificação da música. Pedagogia e práticas do ensino da 

Música: noções básicas sobre o ensino de música; pedagogos musicais e suas metodologias. Estrutura do 

instrumento, afinação, tríades, tétrades, teoria da harmonia funcional, escalas rítmicas, leitura de partituras. 

Fundamentos da música; Técnicas específicas para violão, acordeom, violino e percussão; Abordagens técnicas 

da execução de escalas maiores e menores e suas modulações. Arranjo de base: técnicas e estratégias; Ritmos e 

gêneros brasileiros. Ética Profissional. Teoria e percepção rítmica e melódica; Propriedades do som; Fórmulas de 

compasso; contratempo; Quiálteras; Nome e tessitura das notas; Escalas maiores e suas relativas menores; 

Intervalos simples; Armaduras de claves; Andamentos; Noções sobre forma musical; Conhecimentos gerais 

sobre os instrumentos; Ensino coletivo; Noções de regência; Compreensão dos períodos da história da música 
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ocidental e da música popular brasileira; Elementos da linguagem musical; Afinação dos instrumentos; 

transposição. Cifragem de acordes (análise gradual, funcional e cordal); modulação harmônica; progressões 

harmônicas; substituição de acordes (empréstimo modal, mediantes cromáticas, dominantes alteradas); técnicas 

de encadeamento de acordes; cadências musicais; fraseologia musical; formas binária, ternária, lied e rondó; 

formas de variação (continuas e seccionais); tema e variações; história da música erudita ocidental; gêneros da 

música erudita ocidental (vocais e instrumentais); ritmos musicais brasileiros; tipos de acompanhamento de 

canção; análise de texto de canção (rima, versificação, estrofação, prosódia musical); classificações vocais 

(extensão e tessitura); texturas musicais (homofonia, polifonia, heterofonia, etc); movimento melódico de vozes 

(princípios de contraponto); contracanto; acústica musical; paisagem sonora (soundscape).  

INSTRUTOR DE DANÇA – História da dança; Conhecimento dos principais repertórios de danças, 

coreógrafos e compositores; Musicalização para as danças (ritmo, pulsação); Posições básicas de braços e pés; 

Movimentos e exercícios; Composição coreográfica; Consciência Corporal; Expressividade; Fundamentos da 

didática para ensino na dança; Princípios de composição de espetáculos.  

MÉDICO: Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Programa de Controle 

de Infecção Hospitalar. Código de Ética Profissional. Cuidados preventivos de saúde: princípios de avaliação e 

tratamento; Principais patologias do recém-nascido, principais doenças infectos contagiosas da infância; 

Principais doenças cirúrgicas da infância; Doenças cardiovasculares; Doenças respiratórias; Doenças renais; 

Doenças gastrointestinais; Doenças hepáticas, da vesícula e vias biliares; Doenças hematológicas; Doenças 

metabólicas; Doenças nutricionais; Doenças endócrinas; Doenças do sistema ósseo; Doenças do sistema imune; 

Doenças músculo esqueléticas e do tecido conjuntivo; DST/AIDS – Medidas Preventivas e Diagnóstico 

Diferencial; Doenças parasitárias; Doenças neurológicas; Doenças de pele‐tumorais; Urgências e Emergências; 

Epidemiologia e Saúde; Medicina Ambulatorial; Planejamento Familiar: Métodos Contraceptivos, Aleitamento 

Materno; Saúde da Mulher; Saúde da Criança; Saúde Mental; Saúde do Idoso; Diabete e Hipertensão; 

Alcoolismo e Tabagismo; Saúde do Trabalhador; Saúde Ocupacional e Ambiental; Acidentes por animais 

Peçonhentos. Papel do médico no Programa de Saúde da Família. Organização dos serviços de saúde no Brasil: 

Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e 

de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; 

Planejamento e programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico. Sistema Único de Saúde. 

Educação em Saúde. Lei Federal nº 8.080 e 8.142/90. Estratégia Saúde da Família (ESF). Prevenção do câncer. 

Exame periódico de saúde. Promoção da saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação. Preenchimento de 

receitas médicas. Conhecimentos gerais inerentes à área de atuação, do conjunto de atribuições do emprego 

público, do serviço público municipal. 

NUTRICIONISTA: Princípios Básicos de Nutrição: digestão, absorção e metabolismo dos macro e 

micronutrientes. Nutrição nas diferentes fases do ciclo vital: gestação, aleitamento materno, lactação, infância, 

adolescência, fase adulta e velhice. Prescrição Dietética: Planejamento de cardápios e Adequação Nutricional. 

Dietoterapia em condições clínicas específicas: doenças carenciais, doenças metabólicas, doenças 

cardiovasculares, obesidade e magreza, hipertensão, diabetes mellitus, hepatopatias, nefropatias, distúrbios do 

trato digestório, câncer, AIDS. Atenção ambulatorial e domiciliar. Indicadores e diagnóstico do estado 

nutricional. Avaliação bioquímica. Avaliação nutricional individualizada. Recomendações e necessidades de 

nutrientes. Aconselhamento nutricional. Terapia nutricional enteral. Higiene e Segurança Alimentar: APPCC. 

Microbiologia de Alimentos. Contaminação dos Alimentos. Toxicologia Alimentar. Administração e 

Gerenciamento em UANs: Compra, Armazenamento e Estoque. Análise de custos. Padronizações e Rotinas. 

Dimensionamento. Aspectos epidemiológicos em carências nutricionais (desnutrição, hipovitaminose A, anemia 

ferropriva, Cárie dental) e doenças crônicas não transmissíveis (diabetes, obesidade, dislipidemia). Indicadores e 

intervenções. Programas de Assistência à Saúde da Criança e da Mulher. Avaliação nutricional em coletividades. 

Nutrição na promoção da saúde. Políticas e programas de alimentação e nutrição: Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, Política Nacional de Alimentação e Nutrição, Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional. Nutrição e sua relação com a saúde da Comunidade. Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. 

Educação Nutricional. Tratamentos Dietoterápicos (no Diabetes, Hipertensão arterial, Doenças renais, Doenças 

hepáticas, Fenilcetonúria, Obesidade, Oncologia e etc.). Planejamento e produção de refeições em Serviços de 

Alimentação. Segurança Alimentar e legislação aplicada. Métodos de conservação dos alimentos. Causas de 

deterioração dos alimentos. Guias alimentares. Composição de dietas equilibradas. Nutrição clínica. Fisiologia e 

Avaliação do estado nutricional. Alimentação Coletiva. Alimentação Escolar. DTAs (Doenças transmitidas por 

alimentos). Planejamento de cardápios. Alimentação e Nutrição. Núcleos de Apoio à Família. Saúde Coletiva 

(Saúde Pública): Políticas Públicas na Área de Alimentação e Nutrição. Monitoramento e avaliação das práticas 

de promoção à saúde. Alimentação e Nutrição para grupos da população (crianças, adolescentes, gestantes, 

adultos e idosos). Políticas públicas de saúde. NASF (Núcleo de apoio à saúde da família). Promoção de práticas 

de promoção à saúde. Ética profissional. ESF – Estratégia da Saúde da Família. Conhecimentos gerais inerentes 

à área de atuação, do conjunto de atribuições do emprego público, do serviço público municipal. 

 


