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COMUNS A TODOS OS EMPREGOS

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor;
argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Tipologia e gêneros textuais. Figuras
de linguagem.  Emprego  dos  pronomes demonstrativos.  Relações  semânticas  estabelecidas  entre  orações,  períodos  ou  parágrafos
(oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da
oração  (período  simples;  termos  fundamentais  e  acessórios  da  oração;  tipos  de  predicado)  e  do  período  (período  composto  por
coordenação e por subordinação). Funções do que e do se. Emprego do acento grave.  Emprego dos sinais de pontuação e suas funções
no texto. Ortografia.  Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de
tempos compostos dos verbos.  Colocação pronominal.

Informática: Informática: Conceitos e fundamentos básicos. Conceitos fundamentais sobre processamento de dados. Representação
e armazenamento de informação. Organização lógica e física de arquivos. Métodos de acesso. Conceito e funções dos principais
softwares básicos e aplicativos. Sistemas Operacionais: introdução, história e conceitos básicos, gerenciamento de memória. Linux.
Windows. Internet, intranet e extranet. Browsers: Internet Explorer, Mozilla.  Bancos de dados. Hardware (memórias, processadores
(CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de
processos). Ambientes operacionais: Windows XP Profissional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas
(Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador
Internet, busca e pesquisa na Web.

Política  de  Saúde: Princípios,  diretrizes  e  organização do  Sistema Único  de  Saúde.  O SUS na  Constituição  Federal,  Lei  nº
8.080/1990.  Participação e  controle  social:  Lei  nº  8.142/1990,  Conselhos  de  Saúde,  Lei  Complementar  141/2012.  NOAS-SUS
01/2002, Pacto pela Saúde. Níveis progressivos de assistência à saúde.  Direitos dos usuários do SUS.  Ações e programas do SUS.
Decreto nº 7.508 de 26/junho/2011. Lei Complementar Municipal n° 558 de 5 de março de 2013 e suas alterações (Instituição da
FUNDASUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

EMPREGO 301 – TÉCNICO EM SAÚDE PÚBLICA

EMPREGO 301.1: TÉCNICO EM RADIOLOGIA ( DE RAIOS-X )

Conhecimentos Específicos: 1. Normas de radioproteção. 2. Fundamentos de dosimetria e radiobiologia. 3. Efeitos biológicos das
radiações. 4. Exames radiológicos em contraste, gerais e especiais. 5. Operação de equipamentos em radiologia. 6. Câmara escura
– manipulação de filmes, chassis, écrans reveladores e fixadores, processadora de filmes. 7. Câmara clara – seleção de exames,
identificação, exames gerais e especializados em radiologia. 8. Técnicas radiográficas em tomografia computadorizada. 8.1. Bases
físicas e tecnológicas aplicadas à ressonância magnética. 8.2. Protocolos de exames em tomografia computadorizada e ressonância
magnética.  9.  Bases físicas e tecnológicas aplicadas à medicina nuclear.  9.1.  Protocolos de exames de medicina nuclear.  9.2.
Normas  de  radioproteção  aplicadas  à  medicina  nuclear.  10.  Contaminação  radioativa.  Fontes,  prevenção  e  controle.  11.
Processamento de imagens digitais. 11.1. Informática aplicada ao diagnóstico por imagem. 11.2. Processamento digital de imagens:
ajustes para a qualidade das imagens. 11.3. Equipamentos utilizados no processamento de imagens digitais. 11.4. Técnicas de
trabalho na produção de imagens digitais. 11.5. Protocolos de operação de equipamentos de aquisição de imagem. 12. Anatomia
Humana. 12.1. Nomenclatura e terminologia anatômica. 12.2. Planos de delimitação do corpo e eixos. 12.3. Sistema esquelético,
articulações e músculos. 12.4. Sistema neurológico. 12.5. Sistema cardiovascular. 12.6. Sistema linfático. 12.7. Sistema respiratório.
12.8.  Sistema gastrointestinal.  12.9.  Sistema renal.  12.10.  Sistema reprodutor  masculino e feminino.  12.11.  Sistema endócrino.
12.12. Traumatologia. 13. Legislação radiológica e segurança no trabalho.

EMPREGOS 301.2 e 301.4: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Conhecimentos  Específicos:  Fundamentos  de  Enfermagem; coleta de material  para exames,  técnicas de  curativo,  crioterapia e
termoterapia,  nebulização,  oxigenioterapia  e  sondagens.  Noções  de  Farmacologia.  Assistência  de  enfermagem  ao  exame  físico.
Enfermagem nos exames complementares. Atuação do técnico 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. Controle de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia,
esterilização, controle e prevenção de infecção hospitalar. Saúde da mulher, Saúde da criança, Saúde da pessoa idosa, Saúde mental e
estratégias de atuação nos CAPS; Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Controle de doenças transmissíveis, não transmissíveis
e sexualmente transmissíveis. Atendimento aos pacientes com hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade,
doença renal  crônica,  hanseníase,  tuberculose,  dengue  e  doenças  de  notificações  compulsórias.  Código  de  Ética e legislação
profissional.

EMPREGO 301.3: TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Conhecimentos Específicos:  1. Fundamentos do Exercício da Enfermagem. 2. Lei do Exercício Profissional (Lei n.°7.498/1986–
Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica.Bioética. 3. Processo
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Social de Mudança das Práticas Sanitárias no SUS e na Enfermagem. 4. Administração dos Serviços de Enfermagem. 4.1. Normas,
Rotinas e Manuais – elaboração e utilização na enfermagem. 5.  Enfermeiro como líder e agente de mudança. 6.  Concepções
teórico-práticas da Assistência de Enfermagem. 7. Sistematização da Assistência de Enfermagem. 8. Política Nacional de Atenção às
Urgências.  9.  Agravos à  saúde do trabalhador.  9.1.  Saúde mental.  9.2.  Sistemas sensoriais,  respiratório  e  cardiovascular.  9.3.
Câncer. 9.4. Sistema musculoesquelético. 9.5. Sangue. 9.6. Sistemas nervoso, digestivo, renal‐urinário e reprodutivo. 9.7. Doenças
da pele. 10. Aspectos legais da enfermagem do trabalho. 10.1. Responsabilidades em relação à segurança e saúde ocupacional.
10.2.  Saúde ocupacional  como um direito humano. 10.3.  Convenções da Organização Internacional  do Trabalho. 10.4.  Normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 11. Relações trabalhistas e gestão de recursos humanos. 11.1. Dos direitos
de associação e representação. 11.2.  Acordo e dissídios coletivos de trabalho e disputas individuais sobre saúde e segurança
ocupacional. 11.3. Saúde e segurança no local de trabalho. 11.4. Emprego precário. 12. O sistema previdenciário brasileiro (Decreto
no 3.048/99). 12.1. Prestações do regime geral de previdência social. 12.2. Das prestações do acidente de trabalho e da doença
profissional.  12.3.  Da  comunicação  do  acidente.  12.4.  Das  disposições  diversas  relativas  ao  acidente  de  trabalho.  12.5.  Da
habilitação e reabilitação profissional. 12.6. Carência das aposentadorias por idade, tempo de serviço e especial. 12.7. Doenças
profissionais  e  do  trabalho.  12.8.  Classificação  dos  agentes  nocivos.  12.9.  Formulários  de  informações.  12.10.  Nexo  técnico
epidemiológico. 13. Biossegurança. 13.1. Princípios gerais de biossegurança, higiene e profilaxia. 13.2. Gerenciamento e descarte
de resíduos em serviços de saúde; classificação de resíduos em serviços de saúde; resíduos biológicos, pérfuro-cortantes, fluidos,
físicos,  químicos  e  radioativos.  13.3.  Meios  de  propagação  e  isolamento  em doenças  infecto  contagiosas.  14.  Bioética.  14.1.
Princípios fundamentais. 14.2. Direitos e deveres do enfermeiro. 14.3. 21 Responsabilidades e sigilo profissional. 14.4. Código de
ética  do  enfermeiro  do  trabalho.  15.  Epidemiologia  ocupacional.  15.1.  Método  epidemiológico  aplicado  à  saúde  e  segurança
ocupacional.  15.2.  Estratégias e técnicas epidemiológicas de avaliação da exposição.  15.3.  Medidas de exposição no local  de
trabalho.  15.4.  Medição  dos  efeitos  das  exposições.  15.5.  Avaliação  de  causalidade  e  ética  em pesquisa  epidemiológica.  16.
Ergonomia. 16.1. Princípios de ergonomia e biomecânica. 16.2. Antropometria e planejamento do posto de trabalho. 16.3. Análise
ergonômica  de atividades.  16.4.  Prevenção da  sobrecarga  de trabalho  em linhas  de produção.  16.5.  Prevenção de  distúrbios
relacionados ao trabalho. 17. Gestão ambiental e saúde dos trabalhadores. 17.1. Relações entre saúde ambiental e ocupacional.
17.2. Saúde e segurança ocupacional e o meio ambiente. 17.3. Gestão ambiental e proteção dos trabalhadores. 17.4. Gestão em
saúde:  planejamento,  implementação  e  avaliação  de  políticas,  planos  e  programas  de  saúde  nos  locais  de  trabalho.  18.
Procedimentos  de  enfermagem.  18.1.  Verificação  de  sinais  vitais.  18.2.  Oxigenoterapia,  aerossolterapia  e  curativos.  18.3.
Administração de medicamentos e coleta de materiais para exame. 19. Proteção e promoção da saúde nos locais de trabalho. 19.1.
Programas preventivos. 19.2. Avaliação do risco em saúde. 19.3. Condicionamento físico e programas de aptidão. 19.4. Programas
de nutrição. 19.5. A saúde da mulher. 19.6. Proteção e promoção de saúde. 19.7. Doenças infecciosas. 19.8. Programas de controle
do tabagismo, álcool e abuso de droga. 19.9. Gestão do estresse. 20. Programa de prevenção de riscos ambientais. 20.1. Higiene
ocupacional. 20.2. Prevenção de acidentes. 20.3. Política de segurança, liderança e cultura. 20.4. Proteção Pessoal. 21. Toxicologia.
21.1. Toxicologia e Epidemiologia. 21.2. Monitoração biológica. 21.3. Toxicocinética. 21.4. Toxicologia básica. 21.5. Agentes químicos
no organismo. 21.6. Toxicocinética. 21.7. Toxicodinâmica dos agentes químicos. 21.8. Ética Profissional.

EMPREGO 301.5: TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA FAMÍLIA

Conhecimentos Específicos: Acolhimento na Atenção Primária à Saúde: conceitos, formas de organização, avaliação do processo
de trabalho, trabalho em equipe, classificação de risco; Ferramentas e conceito da Saúde da Família: conceito de territorizalização,
visita domiciliar;  Educação em saúde e Interssetorialidade;  Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais,  nebulização,  peso -
mensuração, aplicações de medicações (vias e técnicas), curativos, posição para exames, alimentações e coleta de material para
exames, Princípios básicos quanto à limpeza, desinfecção e esterilização de materiais e equipamentos, Assistência de Enfermagem
à mulher: prevenção e detecção precoce do câncer ginecológico (colo de útero e mama), acompanhamento à gestante, consulta de
pré-natal - acompanhamento à mulher no puerpério (normal ou patológico) e no abortamento; atenção à mulher vítima de violência
doméstica e sexista. Assistência de enfermagem à saúde da mulher; Assistência de enfermagem na atenção à saúde da criança e
adolescente,  Assistência  de  enfermagem  ao  adulto:  controle  de  pacientes  e  de  comunicantes  em  doenças  transmissíveis
(tuberculose, hanseníase, cólera, infecção pelo HIV, hepatite, meningite, dengue e leptospirose) paciente portador de: hipertensão
arterial, diabetes, outras doenças crônicas, abordagem do paciente acamado (cuidados no acidente vascular cerebral). Atenção à
pessoa  com  deficiência;  Saúde  mental:  projeto  terapêutico  singular,  acolhimento,  clínica  ampliada,  matricialmente,  visitas
domiciliares e outras formas de busca do paciente e atenção à família; Imunizações: esquema básico de vacinação, Código de Ética
e legislação profissional.

EMPREGO 301.6: TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA

Conhecimentos Específicos:  Organização da sala de Imobilizações; Preparo do paciente para o procedimento;  Confecção de
imobilizações:  Aparelhos  de  imobilização  com  material  sintético;  Aparelhos  gessados  circulares;  Goteiras  gessadas;
Esparadrapagem; Enfaixamento; Tração cutânea; Colar cervical; Uso da serra elétrica, cizalha e bisturi ortopédico; Salto ortopédico;
Modelagem de coto; Fender e frisar o aparelho gessado; Abertura de janelas no aparelho gessado.

EMPREGO 301.7: TÉCNICO DE LABORATÓRIO EM FITOTERAPIA

Conhecimentos Específicos: Estudo dos grupos e subgrupos fitoquímicos e suas características farmacológicas; princípios ativos
comuns ou de importância; estabilidade e interações dos principais grupos fitoquímicos; absorção, distribuição e excreção quando
conhecidas; relação de grupos fitoquímicos com espécies ou órgão dos vegetais; alcalóides, flavonóides, terpenos, terpenóides,
suas atividades e utilizações. Relações existentes entre as classes de produtos naturais e as atividades farmacológicas. Noções
sobre o trabalho quimiosistêmico.  Cuidados básicos para a obtenção de planta medicinal  de boa qualidade e técnicas para a
preservação  do  teor  terapêutico  e  técnicas  de  manejo  sustentado  de  plantas  medicinais.  Noções  de  botânica  e  toxonomia:
Morfologia externa das angiospermas (monocotiledôneas e dicotiledôneas) com a análise das diversas características das raízes,
caules, folhas, flores, frutos, sementes e embriões. Técnicas de herborização. Materiais necessários para a organização de um
herbário.  Botânica  taxonômica.  A tabela  evolutiva  da  vida  na  terra.  Os  fósseis  vegetais.  A teoria  evolucionista.  As  principais
características das divisões do reino vegetal: bactérias, algas, fungos, líquens, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas.
As angiospermas e suas principais famílias. Principais diferenças entre a classe das monocotiledôneas e dicotiledôneas.

EMPREGO 301.8: TÉCNICO EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
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Conhecimentos  Específicos:  1.  Operações  farmacêuticas.  1.1.  Filtração,  tamisação,  trituração  e  extração.  1.2.  Cálculos  em
farmacotécnica.  1.3.  Sistema  métrico  decimal:  medidas  de  massa  e  volume.  2.  Formas  de  expressão  de  concentrações  na
manipulação  farmacêutica.  3.  Obtenção  e  controle  de  água  purificada  para  farmácia  com manipulação.  4.  Armazenamento  e
conservação  de  medicamentos.  5.  Princípios  básicos  de  farmacotécnica.  5.1.  Formassólidas,  semi‐sólidas  e  líquidas.  5.2.
Incompatibilidades  químicas e físicas em manipulação farmacêutica.  6.  Controle  de qualidade físico‐químico em farmácia com
manipulação. 7. Legislação sanitária e profissional. 8. Conduta ética dos profissionais da área de saúde. 9. Princípios gerais de
segurança no trabalho. 9.1. Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. 9.2. Princípios de ergonomia no trabalho. 9.3. Códigos e
símbolos  específicos  de  Saúde e  Segurança no  Trabalho.  9.4.  Organização  do  Processo de  Trabalho  em Saúde.  9.5.  Bases
Biológicas Aplicadas à Saúde. Dispensacão de Produtos Farmacêuticos e Correlatos. 9.6. Produção de Produtos Farmacêuticos e
Cosméticos. Organização e Ética.

EMPREGO 301.9: TÉCNICO EM ÓRTESE E PRÓTESE

Conhecimentos Específicos: 1. Exames e avaliação física para fins de medidas para órteses e próteses humanas. 2. Projeto,
confecção, ajuste e avaliação de órteses e próteses. 3. Avaliação e utilização de materiais e componentes relativos à produção de
órteses e próteses. 4. Ajustes ou adaptação de órteses e próteses. 5. Fundamentos de anatomia, fisiologia e fisiopatologia humanas.
6. Mecânica. 7. Eletrônica. 8. Materiais e ligas. 9. Promoção e prevenção em saúde. 10. Técnicas de manutenção.

EMPREGO 301.10: TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA

Conhecimentos Específicos: Anatomia e escultura dental, Materiais dentários de uso no laboratório de prótese dental e ortodontia.
Equipamentos e instrumental de uso no laboratório de prótese dental e ortodontia. Ergonomia. Anatomia e escultura dental. Processo
para confecção de prótese total. Processo para confecção de prótese fixa. Processo para confecção de prótese parcial removível.
Processo  para  confecção  de  prótese  sobre  implantes.  Prótese  ortodôntica:  classificação  de  Angle,  aparelhos  removíveis
ortodônticos,  ortopedia funcional  dos maxilares e ortodontia fixa laboratorial.  Histórico das políticas de saúde no Brasil.  Política
Nacional de Atenção Básica. Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. Código de Ética Odontológica.

EMPREGO 301.11: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Conhecimentos Específicos: 1. Higiene dentária: controle da placa bacteriana, cárie e doença periodontal. 2. Odontologia social: a
questão  do  técnico  em higiene  dental:  legislação  e  papel  do  THD.  Diagnóstico  saúde  bucal.  3.  Princípios  de  simplificação  e
desmonopolização  em odontologia.  4.  Odontologia  integral.  5.  Processo  saúde/doença.  6.  Níveis  de  prevenção.  7.  Níveis  de
aplicação. 8. Prevenção de saúde bucal. 9. Noções de anatomia bucal. 10. Noções de fisiologia. 11. Noções de oclusão dentária. 12.
Noções de radiologia.  13. Materiais, equipamento e instrumental:  instrumental  odontológico.  14.  Conservação e manutenção de
equipamento e instrumental  odontológico.  15.  Atividades de esterilização e desinfecção. 16. Noções de primeiros socorros.  17.
Relação paciente/profissional. 18. Comunicação em saúde. 19. Trabalho em equipe. 20. Manejo de criança. 21. Cárie dentária. 22.
Prevenção da cárie, epidemiologia da cárie. 23. Flúor: composição e aplicação. 24. Biossegurança.

EMPREGO 302 – TÉCNICO EM SERVIÇO DA SAÚDE PÚBLICA

EMPREGO 302.1: TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO

Conhecimentos Específicos: 1. Introdução à segurança e saúde do trabalhador. 2. Órgãos e instituições relacionadas à segurança
e à saúde do trabalhador – siglas e atribuições. 3. Acidente do trabalho. 4. Legislação de segurança e saúde do trabalhador: leis,
portarias, decretos e normas regulamentadoras. 5. Órgão de segurança e medicina do trabalho nas organizações. 6. Códigos e
símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho. 7. Primeiros socorros. 8. Proteção contra incêndio. 9. Fundamentos de
segurança e higiene do trabalho. 10. Doenças transmissíveis e doenças ocupacionais. 11. Noções de ergonomia. 12. Saneamento
do meio. 13. Equipamentos de proteção coletiva e individual. 14. Conduta ética dos profissionais da área de saúde.

EMPREGO 302.2: TÉCNICO AGRÍCOLA

Conhecimentos Específicos:  1. Uso e conservação dos solos. 2. Adubação em geral. 2.1. Tipos e classificação de fertilizantes e
corretivos. 3. Irrigação e drenagem. 4. Conhecimentos gerais de fitotecnia. 4.1. Grandes culturas anuais. 4.2. Grandes culturas perenes.
4.3. Olericultura. 4.4. Fruticultura. 4.5. Silvicultura. 4.6. Pastagens. 5. Mecanização agrícola. 5.1. Máquinas e implementos agrícolas. 5.2.
Regulagem de  equipamentos  agrícolas.  5.3.  Manutenção  de  máquinas  e  implementos  agrícolas.  6.  Noções  de  fitossanidade.  6.1.
Identificação das principais  pragas agrícolas.  6.2.  Manejo de pragas.  6.3.  Uso correto de agrotóxicos.  7.  Conhecimentos gerais  de
zootecnia. 7.1. Bovinocultura. 7.2.  Avicultura. 7.3. Ovinocultura. 7.4. Caprinocultura. 7.5. Piscicultura. 7.6. Suinocultura. 8. Noções de
sanidade animal. 9. Noções de higiene e de segurança individual, coletiva e de instalações. Noções de segurança no trabalho e de
primeiros socorros.

EMPREGO 302.3: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO CIRÚRGICO

Conhecimentos Específicos: Gestão da manutenção de equipamentos medico-hospitalares. Programa de manutenção preventiva
dos equipamentos medico hospitalares. Treinamento em serviço no uso dos equipamentos. Vistorias nos ambientes de trabalho.
Equipamentos eletromédicos e de imagens médicas. Instrumentos de medidas eletroeletrônicas. Dispositivos eletrônicos: lógica de
programação. Projetos de circuitos assistidos por computador Fundamentos de metrologia e qualidade.

EMPREGO 302.4: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Conhecimentos Específicos: 1. Classificação dos equipamentos médicos e odontológicos; Conceitos de ergonomia; Equipamentos
de  um  consultório  odontológico:  conceitos  de  funcionamento.  2.  Conceitos  de  motores  elétricos:  classificação  geral,  motores
trifásicos e motores monofásicos; Instalações elétricas de baixa tensão: sistemas de condutores e seu dimensionamento, comando e
proteção de motores.  3.  Elementos de máquinas:  elementos de fixação,  de apoio,  elásticos,  de transmissão e de vedação.  4.
Equipamentos mecânicos: conceitos de hidrostática e hidrodinâmica, eletrônica e eletromagnetismo; Noções básicas de instalações
hidráulicas, elétricas e pneumáticas. 5. Conhecimento e habilidades com as ferramentas usadas no reparo e na manutenção de
equipamentos odontológicos. 6. Conhecimento e habilidades na interpretação de desenhos e projetos mecânicos, eletromecânicos e
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eletrônicos.  7.  Orientação  dos  usuários  quanto  à  utilização  adequada  de  aparelhos  e  equipamentos  médico-odontológicos;
Dimensionamento de equipamentos e espaço de trabalho; Conservação e limpeza de equipamentos. 8. Biossegurança.

EMPREGO 302.5: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Conhecimentos Específicos: 1. Princípios fundamentais de contabilidade. 2. Normas brasileiras de contabilidade. 3. Noções de
administração pública. 4. Conceitos e tratamento dado às receitas e despesas na contabilidade pública. 5. Estágios da despesa
pública.  6.  Classificação  institucional,  funcional  e  programática.  7.  Escrituração  contábil  de  fatos  que  afetem o  patrimônio  de
instituições públicas. 8. Tipos de orçamentos públicos. 9. Elaboração e aprovação de orçamento. 10. Execução orçamentária. 11.
Balanços Públicos: Financeiro, Patrimonial e Orçamentário. 12. Demonstração das Variações Patrimoniais. 13. Operações contábeis
típicas de autarquias estaduais (universidades). 14. Legislação tributária referente às retenções de Imposto de Renda Retido na
Fonte,  IRRF,  Instituto  Nacional  de Seguridade Social,  INSS,  Contribuição  para  Financiamento  da  Seguridade Social,  COFINS,
Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS/PASEP e Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido, CSLL, incidente sobre à prestação de serviços de terceiros.

EMPREGO 302.6: TÉCNICO INFORMÁTICA

Conhecimentos Específicos: 1. Instalação, configuração e utilização de sistemas operacionais Linux, Windows XP e Vista/7. 2.
Instalação,  configuração  e  utilização  de  aplicativos  Microsoft  Office  XP,  2003  e  2010  (Word,  Excel,  PowerPoint  e  Access)  e
LibreOffice 3.5 ou superior.  3.  Instalação, configuração e manutenção de infraestrutura de rede local:  cabeamento estruturado,
wireless, equipamentos e dispositivos de rede e protocolos de comunicação em redes. 4. Instalação, configuração e utilização de
impressoras com tecnologia laser e scanners. 5. Manutenção de periféricos e microcomputadores: processadores, barramentos,
memórias, placas‐mãe, setup, placas de vídeo, placas de som e placas de rede. 6. Armazenamento e recuperação de dados: discos
rígidos SCSI, RAID e hot swap. 7. Instalação e montagem de microcomputadores. 8. Redes de computadores: tipos, componentes e
tipos  de  servidores.  9.  Protocolos:  conceitos  básicos,  modelo  OSI,  padrão  IEEE  802  e  TCP/IP:  fundamentos,  camadas  e
endereçamento IP. Protocolos de aplicação: DNS, Telnet, FTP, TFTP, SMTP e HTTP. 10. Cabeamento de rede: cabos, instalação e
conectores. 11. Redes sem fio: fundamentos e IEEE 802.1. 12. Equipamentos de redes: repetidores, pontes, switches e roteadores;
13. Arquivos e impressoras:  compartilhamento, instalação e acessos. 14. Administração de usuários: gerenciamento,  usuários e
grupos, política de segurança e configurações de segurança. 15. Conceitos de internet e intranet. 16. Ferramentas e aplicações de
informática: browsers de internet. 17. Instalação, configuração e utilização de correio eletrônico. 18. Segurança da informação. 19.
Cópia de segurança. 20. Vírus: características, métodos de combate, formas de ataque e nomenclatura.  21. Conduta ética dos
profissionais da área de saúde. 22. Princípios gerais de segurança no trabalho. 22.1. Prevenção e causas dos acidentes do trabalho.
22.2. Princípios de ergonomia no trabalho. 22.3. Códigos e símbolos específicos de Saúde e Segurança no Trabalho.
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	Conhecimentos Específicos: Estudo dos grupos e subgrupos fitoquímicos e suas características farmacológicas; princípios ativos comuns ou de importância; estabilidade e interações dos principais grupos fitoquímicos; absorção, distribuição e excreção quando conhecidas; relação de grupos fitoquímicos com espécies ou órgão dos vegetais; alcalóides, flavonóides, terpenos, terpenóides, suas atividades e utilizações. Relações existentes entre as classes de produtos naturais e as atividades farmacológicas. Noções sobre o trabalho quimiosistêmico. Cuidados básicos para a obtenção de planta medicinal de boa qualidade e técnicas para a preservação do teor terapêutico e técnicas de manejo sustentado de plantas medicinais. Noções de botânica e toxonomia: Morfologia externa das angiospermas (monocotiledôneas e dicotiledôneas) com a análise das diversas características das raízes, caules, folhas, flores, frutos, sementes e embriões. Técnicas de herborização. Materiais necessários para a organização de um herbário. Botânica taxonômica. A tabela evolutiva da vida na terra. Os fósseis vegetais. A teoria evolucionista. As principais características das divisões do reino vegetal: bactérias, algas, fungos, líquens, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As angiospermas e suas principais famílias. Principais diferenças entre a classe das monocotiledôneas e dicotiledôneas.

