PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
ESTADO DO PARANÁ

A N E X O II E D I T A L D E C O N C U R S O P Ú B L I C O Nº 01/2015
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
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). Som e fonema; Encontros vocálicos e
consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal
indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia.
Tipologia textual.
Matemática: Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações,
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio
lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos
válidos.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Barra do Jacaré e do Estado do Paraná.
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com
as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações históricogeográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR
CARGO: 101 CONTADOR
Conhecimento Específico: Contabilidade Pública: conceito, campo de atuação; bens
públicos, entidades públicas, conceito e classificação; orçamento: conceito, elaboração e
regime orçamentário; créditos adicionais: conceito e classificação; receitas e despesas
orçamentárias; estágios e classificação; ingressos e dispêndios extraorçamentários, variações
patrimoniais quantitativas e qualitativas; avaliação e mensuração de ativos e passivos; plano
de contas e subsistemas contábeis; demonstrações contábeis: balanço orçamentário,
financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais e dos fluxos de caixa.
Escrituração contábil. Despesas e receitas orçamentárias. Classificação institucional,
funcional e programática da despesa orçamentária. Sistema de Planejamento Integrado: Plano
Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA.
Licitações: Lei 8.666/93 e alterações – Lei de Licitações. Lei 101/2000 e alterações – Lei de
Responsabilidade Fiscal. Lei 4320/64. Constituição de 1988 – Finanças Públicas. Finanças
públicas na constituição de 1988. Atividade financeira do Município: conceitos, características
e finalidades. Direito financeiro: conceito e delimitação. Orçamento Público: conceito,
espécies, natureza jurídica, elementos essenciais, classificação, princípios orçamentários,
vedações constitucionais, normas gerais do Direito Financeiro (Lei nº 4.320 de 17/03/1964;
fiscalização e controle interno e externo dos orçamentos). Despesas públicas: conceito,
aspectos jurídicos e econômicos, classificação, processamento, autorização, empenho,
liquidação e pagamento. Despesas com pessoal e encargos sociais, juros e encargos sociais
da dívida, outras despesas correntes, investimentos, inversões financeiras, amortização da
dívida. Receita pública: conceito, classificação, fontes e estágios. Receita Corrente Líquida.
Crédito Público e Dívida Pública. Créditos adicionais: suplementares, especiais e
extraordinários e fontes para sua abertura. Reserva de Contingência. Despesas de exercícios
anteriores. Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101 de 4/5/2000): Princípios e objetivos;
Disposições preliminares; Planejamento; Receita pública; Despesa pública; Transparência;
Controle e fiscalização; Transferências voluntárias; Destinação de recursos para o setor
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privado, dívida e endividamento; Gestão patrimonial; Disposições finais e transitórias.
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal para Estados e
Municípios exigidos pela Lei 101/00 (LRF). Sistema Integrado de Administração Financeira
para os Estados e Municípios – SIAFEM: conceito, objetivos, principais documentos. Portaria
448 STN. Resolução TCE – Provimento 29/94.

CARGO: 102 DENTISTA DE PSF
Conhecimento Específico: Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das
doenças bucais no Brasil. Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. Saúde
Pública: organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios, diretrizes,
estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância
epidemiológica e sanitária. PSF - Programa Saúde Família (objetivos, funções e atribuições).
Biogênese das dentições. Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices
de higiene bucal, radiologia, semiologia bucal, exames complementares. Materiais
restauradores: amálgama, resinas compostas, sistemas adesivos, cimentos de ionômero de
vidro. Materiais protetores do complexo dentino-pulpar. Métodos preventivos: educação em
saúde, tratamento restaurador atraumático, adequação do meio, selantes, restaurações
preventivas, uso de fluoretos em Odontologia. Cariologia: características clínicas das lesões
de cárie, prevenção, tratamento, prevalência e incidência, microrganismos cariogênicos,
diagnóstico da atividade de cárie. Inter-relação dentística – periodontia. Controle químico e
mecânico do biofilme dentário. Periodontia: gengivite e periodontite – diagnóstico, prevenção
e tratamento não cirúrgico. Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e ulotomia, frenectomia.
Odontopediatria: promoção de saúde bucal em bebês e crianças, educação em saúde,
cariologia, uso de fluoretos e outros métodos preventivos (selantes, ART), materiais dentários
em Odontopediatria, radiologia em Odontopediatria (técnicas Randall, Mankopf, bite-wing,
Clark). Urgências em Odontologia: traumatismos na dentadura decídua e permanente;
urgências endodônticas e periodontais. Atendimento de pacientes com necessidades
especiais. Farmacologia e terapêutica em Odontologia: analgésicos, anti-inflamatórios,
antimicrobianos, sedativos, interações medicamentosas. Anestesiologia: indicações e contraindicações dos anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, doses.
CARGO: 103 ENFERMEIRO PADRÃO
Conhecimento Específico: S U S. Legislação e Portarias. Modelos de Atenção a Saúde.
Prevenção e Promoção a Saúde. Estratégia do Programa Saúde da Família. A enfermagem e
o cuidado na saúde da família. Processo saúde doença das famílias e do coletivo. SIAB como
instrumento de trabalho da equipe no Programa Saúde a Família: a especificação do
enfermeiro. A visita domiciliar no contexto do Programa Saúde da Família. Fases do
planejamento, organização e controle do serviço de enfermagem. Planejamento estratégico
como instrumento de gestão e assistência. Promoção da saúde e segurança no trabalho.
Saúde da Criança: Ações de enfermagem na promoção da Saúde infantil. Parâmetros de
crescimento e desenvolvimento infantil nas diferentes faixas etárias. SISVAN. RN de risco e
de crianças de baixo peso. Condutas de enfermagem em pediatria. Aleitamento materno.
Transtornos comuns da infância. Assistência de enfermagem à criança com diarreia aguda e
desidratação. Transtornos mais comuns na infância. Saúde da Mulher: Sistematização da
assistência de enfermagem no pré–natal. Distúrbios ginecológicos da puberdade até o
climatério. Sexualidade da mulher e auto-cuidado. Saúde da Mulher no curso da vida. Temas
relacionados à saúde do Adulto e do Idoso: Educação para o auto–cuidado. Cuidados de
Enfermagem no atendimento das necessidades básicas do cliente /paciente. Ações que visam
à prevenção, tratamento e controle de doenças infecto contagiosas e/ou crônicas.
Necessidades nutricionais nos diferentes períodos da vida. Tratamento de feridas. O processo
de envelhecimento nos aspectos fisiológicos, sociais e patológicos. Temas relacionados à
Vigilância epidemiológica: A prevenção e o controle das doenças transmissíveis no PSF.
Atuação da equipe na Vigilância epidemiológica. Perfil epidemiológico da comunidade.
Aspectos gerais das imunizações. Temas relacionados à Saúde Mental: Saúde Mental no
PSF. Reconhecer as categorias de transtornos mentais e de comportamento. História das
Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação, Lei 8080/90, Lei 8142/90
e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública). Atenção Básica Estratégia Saúde da Família; Sistema de Informação em Saúde.
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CARGO: 104 MÉDICO
Conhecimento Específico: Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de saúde
preventivo. Cuidados com a dieta. A atividade física. O tabagismo e abuso do álcool. Princípios
de terapia farmacológica. Radiologia do coração. Princípios de eletrocardiograma. Conduta na
insuficiência cardíaca. Abordagem clínica das arritmias cardíacas supraventriculares.
Hipertensão arterial sistêmica. Abordagem clínica da cardiopatia isquêmica. Asma brônquica.
Pneumonias comunitárias. Cálculos renais. Uropatia obstrutiva. Cistite e pielonefrite. Gastrite.
Úlcera péptica. Distúrbios gastrintestinais funcionais: síndrome do cólon irritável. Dispepsia
sem úlcera e dor torácica não-cardíaca. Abordagem do paciente com diarreia. Doença
intestinal inflamatória. Neoplasias do estômago e do intestino grosso. Pancreatite. Hepatites
virais. Cirrose hepática. Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares. Abordagem das
anemias. Leucopenia e leucocitose. Abordagem do paciente com linfadenopatia e
esplenomegalia. Abordagem do paciente com sangramento e trombose. Prevenção de câncer.
Marcadores tumorais. Síndromes paraneoplásicas. Avaliação nutricional. Obesidade.
Dislipidemia. Diabete melito. Hipoglicemia. Hipo e hipertireoidismo. Rinite alérgica. Anafilaxia.
Alergia a picadas de insetos. Alergia medicamentosa. Reações adversas às drogas e aos
alimentos. Artrite reumatóide. Gota e metabolismo do ácido úrico. O ombro doloroso.
Espondiloartropatias. Dorsalgia e cervicoalgias. Doenças do disco intervertebral. Abordagem
clínica do paciente febril. Tuberculose. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida.Gripe e resfriado. Abordagem clínica das orofaringites agudas.
Princípios
da
prevenção
vacinal.
Parasitoses
intestinais.
Princípios
da
antibioticoterapia.Síncope e cefaléias. Acidentes com animais peçonhentos. Interpretação dos
distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos.
CARGO: 105 MÉDICO DE PSF
Conhecimento Específico: Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de saúde
preventivo. Cuidados com a dieta. A atividade física. O tabagismo e abuso do álcool. Princípios
de terapia farmacológica. Radiologia do coração. Princípios de eletrocardiograma. Conduta na
insuficiência cardíaca. Abordagem clínica das arritmias cardíacas supraventriculares.
Hipertensão arterial sistêmica. Abordagem clínica da cardiopatia isquêmica. Asma brônquica.
Pneumonias comunitárias. Cálculos renais. Uropatia obstrutiva. Cistite e pielonefrite. Gastrite.
Úlcera péptica. Distúrbios gastrintestinais funcionais: síndrome do cólon irritável. Dispepsia
sem úlcera e dor torácica não-cardíaca. Abordagem do paciente com diarreia. Doença
intestinal inflamatória. Neoplasias do estômago e do intestino grosso. Pancreatite. Hepatites
virais. Cirrose hepática. Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares. Abordagem das
anemias. Leucopenia e leucocitose. Abordagem do paciente com linfadenopatia e
esplenomegalia. Abordagem do paciente com sangramento e trombose. Prevenção de câncer.
Marcadores tumorais. Síndromes paraneoplásicas. Avaliação nutricional. Obesidade.
Dislipidemia. Diabete melito. Hipoglicemia. Hipo e hipertireoidismo. Rinite alérgica. Anafilaxia.
Alergia a picadas de insetos. Alergia medicamentosa. Reações adversas às drogas e aos
alimentos. Artrite reumatóide. Gota e metabolismo do ácido úrico. O ombro doloroso.
Espondiloartropatias. Dorsalgia e cervicoalgias. Doenças do disco intervertebral. Abordagem
clínica do paciente febril. Tuberculose. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida.Gripe e resfriado. Abordagem clínica das orofaringites agudas.
Princípios
da
prevenção
vacinal.
Parasitoses
intestinais.
Princípios
da
antibioticoterapia.Síncope e cefaléias. Acidentes com animais peçonhentos. Interpretação dos
distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos.

CARGO: 106 PSICOLÓGO
Conhecimento Específico: Psicoterapia breve. Psicopatologias. Recrutamento e Seleção.
Treinamento. Adolescência. Concepção interacionista, Piaget e Vygotsky, As etapas do
desenvolvimento cognitivo e afetivo. O desenvolvimento de crianças e adolescentes.
Legislação. História das Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação,
Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública).
Reforma Psiquiátrica; Saúde Mental Coletiva; Grupos (terapêuticos, operativos, de apoio);
Psicologia das Instituições e Organizacional.

CARGO: 107 PROFESSOR DE ARTES
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Conhecimento Específico: Psicologia da Educação segundo Piaget e Vygotsky. História da
Educação. Filosofia e filosofia da educação. Plano Nacional de Educação. Lei n° 12.796, de
04.04.2013 - Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8069/90.
Pensamento Pedagógico Brasileiro. Projeto Político Pedagógico. Didática Geral e Prática de
Ensino. Histórico do ensino das artes no Brasil e suas perspectivas atuais. Teoria e prática do
ensino das artes escolas brasileiras. Critérios para seleção de conteúdos no ensino das artes.
Organização do tempo e do espaço na prática do ensino das artes. Critérios para avaliação
no ensino das artes.

CARGO: 108 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conhecimento Específico: Lei 9394/96 (LDB); Diretrizes Curriculares Nacionais; Parâmetros
Curriculares Nacionais; Tendências Pedagógicas: Projeto Pedagógico Tradicional, Projeto
Pedagógico Escola Nova, Projeto Pedagógico Tecnicista, Projeto Pedagógico Progressista;
Concepções da teoria sócioconstrutivista; Didática e Conhecimento; Planejamento Escolar
(Elaboração de planos de ensino, de projetos); Contribuições da Psicologia para o processo
de ensino aprendiz na Educação; Avaliação Escolar (concepções, funções, instrumentos).
Fundamentos e princípios da educação inclusiva; Legislação: Constituição, LDB e Convenção
da Guatemala; Atendimento educacional especializado e a educação inclusiva.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
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). Som e fonema; Encontros vocálicos e
consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal
indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia.
Tipologia textual.
Matemática: Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações,
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio
lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos
válidos.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Barra do Jacaré e do Estado do Paraná.
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com
as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações históricogeográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL MÉDIO
CARGO: 201 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Conhecimento Específico: Ética na Administração Pública. Sistema de Informações
Organizacionais. Noções de direito Administrativo: Atos Administrativos, Contratos
Administrativos, Bens Públicos, Serviços Públicos, Licitação, Processo Administrativo
Disciplinar e Responsabilidade do Agente Público. Noções de administração de Recursos
Humanos. Atendimento ao Público nas Organizações. Correspondência comercial (recepção
e emissão). Redação Oficial: Características e normas da Correspondência Oficial (formas de
cortesia, formas e expressões de tratamento, vocativos, emprego dos pronomes de tratamento
e endereçamento); O Padrão Ofício; Características e definições dos Atos Oficiais (alvará, ata,
certidão, circular, comunicado, decreto, edital, memorando, ofício, portaria e requerimento);
Noções de Arquivologia: Definição e função dos arquivos; Princípios de Arquivologia; Ciclo
vital arquivístico; Organização e administração de arquivos; Fases da gestão de documentos;
Métodos de arquivamento; Classificação dos documentos. Relacionamento interpessoal.
Recebimento, distribuição e armazenamento de matérias. Conhecimentos básicos de
informática.
CARGO: 202 ATENDENTE DE BIBLIOTECA
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Conhecimento Específico: Ética na Administração Pública. Sistema de Informações
Organizacionais. Atendimento ao Público nas Organizações. Noções de Arquivologia:
Definição e função dos arquivos; Princípios de Arquivologia; Ciclo vital arquivístico;
Organização e administração de arquivos; Fases da gestão de documentos; Métodos de
arquivamento; Classificação dos documentos. Relacionamento interpessoal. Recebimento,
distribuição e armazenamento de matérias. Conhecimentos básicos de informática.
CARGO: 203 MONITOR DE ALUNOS
Conhecimento Específico: Noções básicas de ética e cidadania. Cuidados básicos de
enfermagem com a criança e o adolescente. Aspectos psicológicos da criança e do
adolescente. Noções básicas de nutrição. A importância do movimento e do posicionamento
adequados. Estimulação da criança e do adolescente na sua rotina diária. Tópicos em
fonoaudiologia para cuidadores de criança e adolescente. Noções básicas de higiene pessoal.
Desenvolvimento de atividades de acordo com as atribuições do cargo.

CARGO: 204 PROFESSOR
Conhecimento Específico: Psicologia da Educação segundo Piaget e Vygotsky. História da
Educação. Filosofia e filosofia da educação. Plano Nacional de Educação. Lei n° 12.796, de
04.04.2013 - Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8069/90.
Pensamento Pedagógico Brasileiro. Projeto Político Pedagógico. Didática Geral e Prática de
Ensino. Planejamento na pedagogia histórico-crítica. Pedagogia e autonomia. Organização e
gestão da escola. Escola e cidadania. A alfabetização na perspectiva construtivista e históricocultural. Aspectos linguísticos da alfabetização. Alfabetização e letramento. A educação de
crianças de 4 a 6 anos, considerando as diferenças de classe social, de etnia, de sexo e de
cultura. Planejamento e Gestão Educacional.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos e gêneros textuais;
Acentuação gráfica, ortografia; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal
e Nominal; Antônimos e Sinônimos; Classes de Palavras variáveis e invariáveis e suas
funções no texto; Estrutura e Processos de Formação de Palavras, Significação das Palavras;
Divisão silábica: identificação do número de sílabas; Fonética e Fonologia.
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos,
porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógicomatemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre a vida econômica, social e política municipal.
Cultura e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro.
Acontecimentos históricos, evolução e cultura do Município de Barra do Jacaré, sua subdivisão
e/ou fronteiras. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO: 301 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Conhecimento Específico: Noções básicas sobre saúde, saneamento, ética e relações interpessoais. Saúde física, mental e social. Higiene na prevenção das doenças. Necessidades
nutricionais. Amamentação. Principais doenças na comunidade (diarreia, desnutrição, vermes,
doenças respiratórias). Doenças Sexualmente Transmissíveis. Prevenção de Hipertensão e
Diabetes. Medidas preventivas em Odontologia; Planejamento Familiar (métodos
contraceptivos). Programa Saúde da Família (ESF) – objetivos, métodos de trabalho,
expectativas.
CARGO: 302 AGENTE DE ENDEMIAS
Conhecimento Específico: Processo saúde-doença. Vigilância Epidemiológica – Dengue
Instruções para Pessoal de Combate ao Vetor – Manual de Normas Técnicas – 2001 –
Ministério da Saúde – Fundação Nacional de Saúde - 3ª Edição Revisada.
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CARGO: 303 MOTORISTA
Conhecimento Específico: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito
Brasileiro; Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos
componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Direção defensiva; Noções gerais de
circulação e conduta; Noções de mecânica de autos; Noções de primeiros socorros;
Manutenção e Limpeza de veículos.
CARGO: 304 OFICINEIRO DE ARTESANATOS
Conhecimento Específico: Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do
serviço de oficineiro de artesanatos. Noções básicas de didática. Noções básicas de
informática. Noções básicas sobre organização de eventos, cursos, seminários e
treinamentos. Relações Humanas no Trabalho.
CARGO: 305 OFICINEIRO DE BORDADOS
Conhecimento Específico: Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do
serviço de oficineiro de bordados. Noções básicas de didática. Noções básicas de informática.
Noções básicas sobre organização de eventos, cursos, seminários e treinamentos. Relações
Humanas no Trabalho.
CARGO: 306 OFICINEIRO DE CORTE E COSTURA
Conhecimento Específico: Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do
serviço de oficineiro de corte e costura. Noções básicas de didática. Noções básicas de
informática. Noções básicas sobre organização de eventos, cursos, seminários e
treinamentos. Relações Humanas no Trabalho.
CARGO: 307 OFICINEIRO DE DANÇA
Conhecimento Específico: Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do
serviço de oficineiro de dança. Noções básicas de didática. Noções básicas de informática.
Noções básicas sobre organização de eventos, cursos, seminários e treinamentos. Relações
Humanas no Trabalho.
CARGO: 308 OFICINEIRO DE INFORMÁTICA
Conhecimento Específico: Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do
serviço de oficineiro de informática. Noções básicas de didática. Noções básicas de
informática. Noções básicas sobre organização de eventos, cursos, seminários e
treinamentos. Relações Humanas no Trabalho.
CARGO: 309 OFICINEIRO DE MÚSICAS E FANFARRA
Conhecimento Específico: Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do
serviço de oficineiro de músicas e fanfarra. Noções básicas de didática. Noções básicas de
informática. Noções básicas sobre organização de eventos, cursos, seminários e
treinamentos. Relações Humanas no Trabalho.
CARGO: 310 OFICINEIRO DE PINTURA
Conhecimento Específico: Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do
serviço de oficineiro de pintura. Noções básicas de didática. Noções básicas de informática.
Noções básicas sobre organização de eventos, cursos, seminários e treinamentos. Relações
Humanas no Trabalho.
CARGO: 311 OFICINEIRO DE RECREAÇÃO
Conhecimento Específico: Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do
serviço de oficineiro de recreação. Noções básicas de didática. Noções básicas de informática.
Noções básicas sobre organização de eventos, cursos, seminários e treinamentos. Relações
Humanas no Trabalho.
CARGO: 312 PEDREIRO DE EDIFICAÇÕES
Conhecimento Específico: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes
processos de execução. Noções de segurança do trabalho. Desenvolvimento de atividades
relacionadas com a execução do serviço de pedreiro de edificações. Noções básicas sobre as
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ferramentas utilizadas. Conhecimentos básicos sobre construção civil ligada a efetiva
execução da obra. Conhecimento básico do material utilizado para execução do serviço.
CARGO: 313 SERVENTE DE PEDREIRO
Conhecimento Específico: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes
processos de execução. Noções de segurança do trabalho. Desenvolvimento de atividades
relacionadas com a execução do serviço de servente de pedreiro. Noções básicas sobre as
ferramentas utilizadas. Conhecimentos básicos sobre construção civil ligada a efetiva
execução da obra. Conhecimento básico do material utilizado para execução do serviço.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos e gêneros textuais;
Acentuação gráfica, ortografia; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal
e Nominal; Antônimos e Sinônimos; Classes de Palavras variáveis e invariáveis e suas
funções no texto; Estrutura e Processos de Formação de Palavras, Significação das Palavras;
Divisão silábica: identificação do número de sílabas; Fonética e Fonologia.
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos,
porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógicomatemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre a vida econômica, social e política municipal.
Cultura e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro.
Acontecimentos históricos, evolução e cultura do Município de Barra do Jacaré, sua subdivisão
e/ou fronteiras. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CARGO: 401 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas
Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho;
Carregamento e descarregamento de mercadorias de veículos em geral; Serviços de capina
em geral; Limpeza de vias públicas e praças municipais; Instrumentos e materiais utilizados
na realização de limpezas em geral; Serviços de limpeza de: móveis, paredes, janelas, portas,
vidros, espelhos, persianas, equipamentos, escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios;
Tarefas de construção; Instrumentos agrícolas; Serviços de lavoura; Aplicação de inseticidas
e fungicidas; Lavagem de máquinas e veículos; Limpeza de peças e oficinas; Produtos de
limpeza, sua utilidade e aplicação; Coleta de lixo e tipos de recipientes; Higiene pessoal e com
todo o material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no trabalho;
Noções de primeiros socorros.
CARGO: 402 COVEIRO
Conhecimento Específico: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes
processos de execução. Noções de segurança do trabalho. Desenvolvimento de atividades
relacionadas com a execução do serviço de coveiro. Conhecimentos sobre serviços
funerários, conservação de cemitérios, translado de corpos e despojos.
CARGO: 403 MERENDEIRA
Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas
Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Noções
básicas de preparação de alimentos; Coleta e armazenamento e tipos de recipientes; Materiais
utilizados na limpeza em geral; Trabalho de Cozinha: preparo de café, lanches e refeições em
geral; Guarda e conservação de alimentos; Controle de Estoque de Material de Limpeza e de
cozinha; Relatório de pedidos de materiais de consumo, limpeza e gêneros alimentícios;
Higiene Pessoal, ambiental e de materiais de consumo.
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