ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 024/2014
ANEXO VII - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS ESCRITAS
PARA OS CARGOS DE NIVEL ALFABETIZADO E ENSINO FUNDAMENTAL
Língua Portuguesa:
1. Acentuação, Grafia correta das palavras, Pontuação;
2. Adjetivo, Advérbio, Artigo, Gênero, Número e Grau do Substantivo, Predicado, Pronomes, Substantivo Próprio e
Comum, Sujeito, Verbos e Tempos do Verbo;
3. Coletivos, Feminino e Masculino, Singular e Plural, Sinônimos e Antônimos, Uso do por que, por quê, porque e
porquê;
4. Dígrafo, Encontro Vocálico e Encontro Consonantal;
5. Frase e oração, Tipos de Frase;
6. Interpretação de Texto;
7. Sílaba: Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas, Separação de Sílabas;
Matemática:
1. Conjunto dos números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão.
2. Propriedades, comparação.
3. Expressões numéricas.
4. Teoria dos números: pares, ímpares, múltiplos, divisores, primos, compostos, fatoração, divisibilidade.
5. Problemas que envolvam as quatro operações fundamentais da matemática.
Conhecimentos Gerais (Cultura Geral e Cidadania)
1. História, Geografia e Ciências do Ensino Fundamental. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Ambiental, Artística,
Científica, Cultural, Desenvolvimento Sustentável, Ecologia, Econômica, Educação, Esportiva, Política, Relações
Internacionais, Saúde, Segurança, Sociedade e Tecnológica do Brasil e do Mundo. Tópicos atuais, relevantes e
amplamente divulgados, em áreas diversificadas.
2. Fundamentos históricos, geográficos, econômicos, políticos e atuais do Brasil, de Santa Catarina e do município de
Pomerode.
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PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR
Língua Portuguesa:
1. Interpretação e compreensão de textos. Identificação de tipos textuais: narrativo, descritivo e dissertativo. Critérios de
textualidade: coerência e coesão. Recursos de construção textual: discurso direto e indireto; pressupostos e
subentendidos. Funções da linguagem. Níveis de linguagem e adequação ao contexto de uso da norma padrão.
Gêneros textuais da Redação Oficial. Princípios gerais. Uso dos pronomes de tratamento. Estrutura interna dos
gêneros: ofício, memorando, requerimento, relatório, parecer.
2. Conhecimentos linguísticos. Conhecimentos gramaticais de acordo com o padrão culto da língua. Morfologia:
Estrutura e formação de palavras. Reconhecimento e emprego das classes de palavras. Relações semânticas no
emprego das palavras. Pontuação e efeitos de sentido. Sintaxe: oração, período; termos das orações; articulação das
orações: coordenação e subordinação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; emprego da crase.
3. Domínio da ortografia oficial. Acentuação gráfica. Significação literal e contextual de vocábulos.
Matemática:
1. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação.
2. Conjunto dos números naturais.
3. Divisibilidade: Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum.
4. Equações do 1º grau, sistema de equação de 1º grau, problemas do 1º grau; Equações e inequações de primeiro e
segundo graus, logarítmicas, exponenciais e trigonométricas.
5. Equações do 2º grau.
6. Juros simples e compostos.
7. Média aritmética simples e ponderada.
8. Medidas de tempo, comprimento, massa, área e capacidade.
9. Moeda, câmbio, títulos e valores.
10. Números fracionários e números decimais, dízimas periódicas.
11. Números: naturais, inteiros, racionais e reais.
12. Porcentagem; Juros.
13. Probabilidade.
14. Razão e proporção; Regra de três simples e composta.
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Conhecimentos Gerais (Cultura Geral e Cidadania):
1. Constituição Federal e suas emendas: dos Princípios Fundamentais, dos Direitos e Garantias Fundamentais, da
Nacionalidade e dos Direitos Políticos.
2. História, Geografia e Ciências do Ensino Médio. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Ambiental, Artística,
Científica, Cultural, Desenvolvimento Sustentável, Ecologia, Econômica, Educação, Esportiva, Política, Relações
Internacionais, Saúde, Segurança, Sociedade e Tecnológica do Brasil e do Mundo. Tópicos atuais, relevantes e
amplamente divulgados, em áreas diversificadas.
3. Fundamentos históricos, geográficos, econômicos, políticos e atuais do Brasil, de Santa Catarina e do município de
Pomerode.
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS ESCRITAS - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(REFERENTE A CADA CARGO).

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ESCOLAR

Noções básicas de conservação, manutenção, higiene e limpeza e conservação de móveis e instalações. Noções
básicas sobre a utilização, guarda e armazenagem de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza. Noções básicas
sobre sequência correta das operações; uniformidade da limpeza; uso correto e manutenção de utensílios e
equipamentos; dosagem dos produtos e ingredientes destinados a limpeza, conservação e manutenção do patrimônio.
Conhecimentos sobre quantidades, porções e medidas caseiras. Etapas da produção de refeições: recepção e
armazenamento de gêneros alimentícios, pré-preparo, preparo e distribuição. Noções básicas de conservação,
manutenção, cozimento, armazenamento e reposição dos alimentos. Adequação da alimentação do escolar e do
adolescente. Controle de estoque e técnicas de armazenamento de gêneros alimentícios. Manuseio e conservação de
equipamentos e utensílios. Higiene dos alimentos, ambiental, dos utensílios e equipamentos. Assuntos relacionados à
sua área de atuação e ética no trabalho. Comportamento no local de trabalho. Conhecimentos sobre atividades
específicas de acordo com a descrição do cargo. Noções básicas de primeiros socorros. Noções básicas de
relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de segurança e higiene do trabalho e uso de Equipamentos de
Proteção – EPI inerente às atividades a serem desenvolvidas. Noções gerais de primeiros socorros. Organização do
local de trabalho. Prevenção de Acidentes. Segurança dos equipamentos. Zelo e guarda do patrimônio público. Estatuto
dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor.
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Processo de ensinar e aprender. Pedagogia da Infância, as diferentes dimensões humanas, direitos da infância,
Didática e Metodologia do Ensino em Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental. Alfabetização e letramento.
Linguagem oral e escrita. Produção de textos. Precursores e seguidores da Literatura Infantil no Brasil. Conceitos
Metodológicos específicos das áreas do conhecimento de Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes
do Ensino Fundamental nos Anos Iniciais. Temas Transversais. Educação Infantil na perspectiva histórica; O papel
social da educação infantil; Educar e cuidar; A organização do tempo e do espaço na educação infantil; A
documentação Pedagógica (planejamento, registro, avaliação); Princípios que fundamentam a prática na educação
infantil: Pedagogia da infância, dimensões humanas; direitos da infância e relação creche família; As instituições de
educação infantil como espaço de produção das culturas infantis. Parâmetros nacionais de qualidade para a educação
infantil. Legislação: Constituição Federal, em seus Artigos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Lei
Orgânica do Município de Pomerode, todo teor. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor.
FISCAL DE TRIBUTOS
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Competência tributária, limitações da competência tributária, Direito Tributário: legislação tributária, obrigação tributária,
crédito tributário, administração tributária. Espécies Tributárias: Imposto, Taxa, Contribuição de Melhoria, Contribuições
Parafiscais. Competência Tributária: União, Estados e Municípios. Princípios de Direito Tributário. Fato Gerador.
Sistema Constitucional Tributário. Repartição e Distribuição das Receitas Tributárias. Imunidade Tributária. Sujeito:
Ativo e Passivo da Obrigação Tributária. Responsabilidade Tributária. Extinção do Crédito Tributário. Exclusão do
Crédito Tributário - Isenção e Anistia. Lei tributária. Fato gerador. Base de cálculo. Alíquota. Lançamentos modalidades: por declaração, de ofício e por homologação, revisão, atualização de valores imobiliários, recursos contra
lançamentos. Crédito tributário - exigibilidade, extinção, pagamento, decadência, prescrição, exclusão, anistia, cobrança
judicial. Imunidade e isenção - isenções: unilaterais, bilaterais, subjetivas e objetivas. Incidência e não incidência. Bitributação e “bis in idem”. Parafiscalidade e extrafiscalidade. Normas gerais de direito financeiro e tributário. Tributos e
outras receitas municipais. Impostos privativos - imposto predial urbano (IPTU): zona urbana - incidência, alíquotas,
base de cálculo e contribuintes, imposto sobre transmissão 'inter vivos" de imóveis e de direitos reais (ITBI), imposto
sobre serviço de qualquer natureza (ISS), fundo de participação dos municípios (FPM) e outros fundos. Tributos
municipais: critérios estruturais; princípios constitucionais; da progressividade; isenções tributárias; do processo
administrativo. Autonomia e competência tributária do município. Código Tributário do Município de Pomerode.
FONOAUDIÓLOGO

Audição: Anatomia e fisiologia da audição; Desenvolvimento normal da audição e da linguagem; Avaliação auditiva no
adulto e na criança; Inspeção do meato acústico externo, audiometria, imitância acústica (fundamentos, técnicas,
interpretação de resultados, patologias, conduta e discussão de casos); Triagem auditiva em escolares; Avaliação eletro
fisiológica; Processamento auditivo central; Aparelhos auditivos: Princípios gerais na indicação, seleção e adaptação de
aparelhos auditivos. Voz: Anatomia e fisiologia dos órgãos envolvidos na fonação; Desenvolvimento da fonação;
Avaliação perceptual e acústica da voz; Atuação fonoaudiológica nas disfonias funcionais; Atuação fonoaudiológica nas
disfonias presentes na infância e terceira idade; Atuação fonoaudiológica nas disfonias neurológicas; Atuação
fonoaudiológica nas sequelas de cirurgia de cabeça e pescoço. Linguagem: Desenvolvimento da linguagem oral na
criança; Desenvolvimento da linguagem escrita; Percepção auditiva e de fala. Fundamentos da linguística; Atuação
fonoaudiológica nos distúrbios de linguagem escrita; Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de fala e linguagem
relacionados ao crescimento e desenvolvimento; Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de fala e linguagem
relacionados às lesões cerebrais. Motricidade Oral: Crescimento maxilofacial; Amadurecimento das funções orofaciais;
Sistema estomatognático; Aleitamento materno no desenvolvimento da motricidade oral; Acompanhamento
fonoaudiológico em pacientes portadores de fissura lábio palatal; Disfagia: avaliação e tratamento. Constituição Federal
no que diz respeito à saúde. Noções de Informática. Humanização do atendimento – Lei Federal 8.080/90 Teorias da
educação; Psicologia do desenvolvimento; Patologias dos Órgãos da Fala e Audição; Alterações da linguagem;
Alteração da Motricidade Oral e Fonação; Alterações da linguagem escrita e leitura; avaliação do processo Auditivo;
Ética; Neurofisiopatologia; Patologias dos órgãos da fala e audição.
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INSEMINADOR

Histórico da inseminação; manejo do rebanho bovino (alimentação, sanitário e reprodutivo); manejo da fazenda;
instalações para os animais; controle zootécnicos; reprodução de bovinos; melhoramento genético; anatomia e
fisiologia do aparelho reprodutor de bovinos; cruzamento entre raças; prevenção de acidentes com os animais;
prevenção de acidentes com os funcionários; manipulação do sêmen. Noções básicas de relacionamento humano no
trabalho. Noções básicas de segurança e higiene do trabalho e uso de Equipamentos de Proteção – EPI inerente às
atividades a serem desenvolvidas. Organização do local de trabalho. Prevenção de Acidentes. Segurança dos
equipamentos. Zelo e guarda do patrimônio público. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor.

MÉDICO INFECTOLOGISTA

Conhecimentos específico na área de atuação, como: Acidentes ofídicos e aracnídeos; Antibiótico terapia; Dengue e
febre amarela; Diagnóstico diferencial das doenças exantemáticas; Doenças sexualmente transmissíveis, síndrome de
imunodeficiência adquirida; Hepatites a vírus A, B e C; Infecções estafilocócicas; Infecções hospitalares; Leishmaniose,
malária, doença de Chagas; Meningite bacteriana; Mononucleose infecciosa, doença reumática; O hospedeiro
imunocomprometido, o paciente neutropênico febril, infecção, no paciente idoso; Orofanrigites infecciosas agudas;
Parasitoses intestinais, esquistossomose mansoni; Pneumologia pneumocócica, pneumonia por aspiração; Síndrome
febril, o paciente febril, patogenia da febre, a resposta da fase aguda. Febre de origem indeterminada; Tuberculose e
Hanseníase. Legislação: Constituição Federal, em seus Artigos: 196, 197, 198, 199 e 200. Lei nº 8.069, de 13 de Julho
de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus Artigos: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Lei nº 8.080, de 19 de
Setembro de 1.990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, todo o teor. Lei nº 8.142, de 28 de
Dezembro de 1.990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, todo
teor. Lei nº 8.742, de 07 de Dezembro de 1.993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, todo teor. Lei nº
8.842, de 04 de Janeiro de 1.994, que dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá
outras providências todo o teor. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 15, 16,
17, 18 e 19. Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006, todo teor. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da
Igualdade Racial), em seus Artigos: 6, 7 e 8. Resolução nº 333, de 04 de novembro de 2.003, que aprova as diretrizes
para criação, reformulação, estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. Portaria nº 373, de 27 de Fevereiro
de 2.002, (NOAS-SUS 01/2002), todo teor. Portaria nº 399/GM, de 22 de Fevereiro de 2.006, todo teor. Portaria nº
648/GM, de 28 de Março de 2.006, todo teor. Lei Orgânica do Município de Pomerode, todo teor. Estatuto dos
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Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. Informática Básica: Sistemas Operacionais, Editores de Textos,
Planilhas Eletrônicas, Softwares de Apresentações Gráficas. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados à internet e
a correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática.
MÉDICO PSIQUIATRA

Conhecimentos específicos na área de atuação: A história das relações entre sociedade e loucura: a loucura nas
diferentes épocas; a Grande Internação; o nascimento do hospital psiquiátrico; o saber e o poder psiquiátricos na
constituição do conceito de doença mental. A legislação referente à Saúde Mental. A psicanálise na criança, no
adolescente e em suas famílias. As Reformas Psiquiátricas: as experiências reformistas (comunidades terapêuticas,
psiquiatria de setor, psiquiatria preventiva); as experiências em ruptura com o modelo psiquiátrico tradicional (a
antipsiquiatria, a psiquiatria democrática). As relações entre loucura, cidadania e direito. As urgências psiquiátricas.
Clínica psiquiátrica: Nosografia, nosologia e psicopatologia. Modelos atuais de Reforma Psiquiátrica, especialmente as
experiências brasileira e italiana. Noções básicas de psicanálise e suas interfaces com a psiquiatria e a saúde mental.
Políticas de saúde mental no Brasil. Saberes e poderes no campo da saúde mental: impasses e confrontos. Semiologia,
classificação, urgências e psicofarmacoterapia em psiquiatria infantil. Semiologia, psicopatologia e nosologia
psiquiátricas. Terapêuticas: psicofarmacologia, psicoterapias, psicanálise. Legislação: Constituição Federal, em seus
Artigos: 196, 197, 198, 199 e 200. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em
seus Artigos: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e
dá outras providências, todo o teor. Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1.990, que dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde e dá outras providências, todo teor. Lei nº 8.742, de 07 de Dezembro de 1.993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social, todo teor. Lei nº 8.842, de 04 de Janeiro de 1.994, que dispõe sobre a
política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências todo o teor. Lei nº 10.741, de 1º
de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 15, 16, 17, 18 e 19. Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de
2.006, todo teor. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 6, 7 e 8.
Resolução nº 333, de 04 de novembro de 2.003, que aprova as diretrizes para criação, reformulação, estruturação e
funcionamento dos Conselhos de Saúde. Portaria nº 373, de 27 de Fevereiro de 2.002, (NOAS-SUS 01/2002), todo
teor. Portaria nº 399/GM, de 22 de Fevereiro de 2.006, todo teor. Portaria nº 648/GM, de 28 de Março de 2.006, todo
teor. Lei Orgânica do Município de Pomerode, todo teor. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor.
Informática Básica: Sistemas Operacionais, Editores de Textos, Planilhas Eletrônicas, Softwares de Apresentações
Gráficas. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados à internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de
software para o ambiente de microinformática.
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MOTORISTA DE CAMINHÃO I

Lei n°. 9.503, de 23 de setembro de 1.997 (Código de Trânsito Brasileiro). Normas Gerais de Circulação e Conduta; Do
Cidadão; Da educação para o trânsito; Da sinalização de trânsito; Das infrações; Dos crimes de Trânsito; Direção
Defensiva; Inspeção e cuidados com os veículos. Noções de mecânica leve e pesada. Assuntos relacionados à sua
área de atuação e ética no trabalho. Comportamento no local de trabalho. Conhecimentos sobre atividades específicas
de acordo com a descrição do cargo. Noções básicas de relacionamento humano no trabalho. Noções básicas de
segurança e higiene do trabalho e uso de Equipamentos de Proteção – EPI inerente às atividades a serem
desenvolvidas. Noções gerais de primeiros socorros. Organização do local de trabalho. Prevenção de Acidentes.
Segurança dos equipamentos. Zelo e guarda do patrimônio público. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode,
todo teor.
PROFESSOR II – ENSINO RELIGIOSO

Conhecimentos específicos na área de atuação: Ser humano: orientação para o relacionamento com o outro
respeitando a alteridade, conhecimento do conjunto de princípios de cada tradição religiosa, fundamentação dos limites
éticos / morais propostos pelas várias tradições religiosas; Concepções e origem da religião; A evolução dos
conhecimentos e das estruturas religiosas no decorrer dos tempos (história e tradição religiosa); Filosofia da Religião:
Hegel, Kierkegaard, Gramsci, Comte. As diferentes visões perante “o religioso”. Perspectivas do ser humano como ser
religioso. As grandes religiões do mundo: visão histórica. Hinduísmo, Budismo, Islamismo, Judaísmo e Cristianismo.
Ecumenismo. Cristianismo: fundamento, livro sagrado, reforma protestante; judaísmo: origem profetismo, conduta
religiosa; Islamismo: história, sabedoria islâmica, escritura sagrada. Espiritismo: filosofia, conduta moral; Budismo:
iluminação, vida monástica e sistema religioso. Hinduísmo: origem, deuses e elementos sagrados; religiões afros:
diversidade, divindades e rituais. Diálogo Inter-religioso. Relação entre Religião e Cultura. Características psicológicas e
o tratamento pedagógico do religioso. Desenvolvimento Religioso: Estágios de maturação da fé, Estágios para
atividades de fé. Didática do Ensino Religioso: a didática nas práticas do ensino religioso, Determinantes na didática do
ensino religioso, Desafios da Educação Religiosa Popular, Educação Libertadora e Teologia. Legislação: Conceito de
Ensino e Aprendizagem. Constituição Federal, em seus Artigos: 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 e 214.
Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de novembro de 2.000, que
dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2.000, que estabelece
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, e dá outras providências todo o teor. Diretrizes Curriculares Nacionais, todo teor. História da
Educação. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus Artigos: 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69. Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1.996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, todo teor. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em
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seus Artigos: 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), em seus
Artigos: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Noções da Proposta Construtivista. Noções de Educação, Escola,
Docente e Discente. Noções de Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação.
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s), todo teor. Tipos de Plano de Ensino. Lei Orgânica do Município de
Pomerode, todo teor. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. Informática Básica: Sistemas
Operacionais, Editores de Textos, Planilhas Eletrônicas, Softwares de Apresentações Gráficas. Conceitos, serviços e
tecnologias relacionados à internet e a correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente de
microinformática.
PROFESSOR II – LÍNGUA ALEMÃ

Conhecimentos específicos na área de atuação: Tradução e interpretação de textos em língua alemã. Produção de
texto em língua alemã. Coerência e coesão em textos. Saudações, apresentações, interjeições e expressões; números
ordinais e cardinais; sete dias da semana, meses e estações do ano; família, profissões, comidas, bebidas, pesos e
medidas, locais da cidade, boas maneiras; partes do corpo humano, vestuário, animais, horas, meios de transporte.
Literatura alemã: principais correntes literárias e autores: J. W. Goethe, Schüler, B.Brecht, H. Boel, G. Grass.
Morfossintaxe da língua alemã. Linguística aplicada ao ensino da língua alemã. Fonética e fonologia. Conhecimentos
sobre cultura alemã. Uso da mídia no ensino da língua alemã. Legislação: Conceito de Ensino e Aprendizagem.
Constituição Federal, em seus Artigos: 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 e 214. Decreto nº 5.296, de 02 de
Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de
atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
e dá outras providências todo o teor. Diretrizes Curriculares Nacionais, todo teor. História da Educação. Lei nº 8.069, de
13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus Artigos: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68 e 69. Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1.996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, todo teor. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 20, 21, 22, 23, 24 e
25. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 e 20. Noções da Proposta Construtivista. Noções de Educação, Escola, Docente e Discente. Noções de
Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação. Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN´s), todo teor. Tipos de Plano de Ensino. Lei Orgânica do Município de Pomerode, todo teor. Estatuto dos
Servidores Municipais de Pomerode, todo teor. Informática Básica: Sistemas Operacionais, Editores de Textos,
Planilhas Eletrônicas, Softwares de Apresentações Gráficas. Conceitos, serviços e tecnologias relacionados à internet e
a correio eletrônico. Noções de hardware e de software para o ambiente de microinformática.
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RAMPEIRO / BORRACHEIRO

Noções sobre os diferentes tipos de pneus e câmaras de ar utilizados nos veículos. Conhecimento dos consertos e
encapamentos das partes avariadas dos pneus. Conhecimento sobre materiais e equipamentos utilizados na atividade.
Uso e cuidados com ferramentas, máquinas e equipamentos; Conhecimento das técnicas de montagem e
desmontagem de pneus; Calibragens; Medidas de segurança; Medidas de pneus e rodas. Técnicas de borracharia,
ferramentas suas utilidades e peças; Consertos de rodas, pneus, avanços tecnológicos, rolamentos de rodas, lavagem
e lubrificações de do sistema de rodas. Noções básicas de segurança e higiene do trabalho e uso de Equipamentos de
Proteção – EPI inerente às atividades a serem desenvolvidas. Noções gerais de primeiros socorros. Organização do
local de trabalho. Prevenção de Acidentes. Segurança dos equipamentos. Zelo e guarda do patrimônio público. Estatuto
dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor.
ROÇADOR

Noções básicas de roçagem e manutenção de vias urbanas e rurais. Limpeza e conservação de terrenos e vias
públicas. Forma de limpeza de passeios públicos. Zelo e guarda do patrimônio público. Noções básicas a respeito do
trabalho braçal. Noções básicas de manuseio de máquinas roçadeiras. Manutenção, lubrificação e troca de peças de
máquinas roçadeiras. Noções básicas a respeito do trabalho braçal. Uso correto dos Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs). Prevenção de acidentes. Noções básicas de Relações Humanas no trabalho. Noções básicas sobre
higiene e segurança no trabalho. Noções gerais de primeiros socorros. Assuntos relacionados à sua área de atuação e
ética no trabalho. Organização do local de trabalho. Comportamento no local de trabalho. Conhecimentos sobre
atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo
teor.
SERVENTE

Conhecimentos específicos na área de atuação: Noções básicas de conservação, manutenção, higiene e limpeza e
conservação de móveis e instalações. Noções básicas de conservação e manutenção de ruas, praças, jardins e
estradas especificamente sobre: capina e abertura de valas, calçamento e pavimentação em geral. Noções básicas de
construção e edificação tais como: carpintaria, marcenaria, alvenaria, elétrica, hidráulica e pintura. Noções básicas de
limpeza pública: equipamentos, utensílios e ferramentas utilizados na função de gari; coleta, remoção e reciclagem de
lixos e detritos; tipos de lixo e reciclagem. Noções básicas sobre a utilização, guarda e armazenagem de materiais,
utensílios e equipamentos de limpeza. Noções básicas sobre sequência correta das operações; uniformidade da
limpeza; uso correto e manutenção de ferramentas, utensílios e equipamentos; dosagem dos produtos e ingredientes
destinados a limpeza, conservação e manutenção do patrimônio. Noções básicas de segurança e higiene do trabalho e
uso de Equipamentos de Proteção – EPIs inerente às atividades a serem desenvolvidas. Noções básicas de
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relacionamento humano no trabalho. Prevenção de acidentes. Noções básicas de Relações Humanas no trabalho.
Noções básicas sobre higiene e segurança no trabalho. Noções gerais de primeiros socorros. Assuntos relacionados à
sua área de atuação e ética no trabalho. Organização do local de trabalho. Comportamento no local de trabalho.
Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor.

TRATORISTA

Conhecimentos gerais sobre tratores de esteira, carregadeiras e moto niveladoras (patrolas); Mecânica básica: Noções
básicas de mecânica de equipamentos pesados. Comandos principais. Motor e transmissão. Rodas, direção, freios,
suspensão e sistema elétrico. Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções,
Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Noções
básicas de segurança e higiene do trabalho e uso de Equipamentos de Proteção – EPIs inerente às atividades a serem
desenvolvidas. Noções básicas de relacionamento humano no trabalho. Prevenção de acidentes. Noções básicas de
Relações Humanas no trabalho. Noções básicas sobre higiene e segurança no trabalho. Noções gerais de primeiros
socorros. Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Organização do local de trabalho.
Comportamento no local de trabalho. Estatuto dos Servidores Municipais de Pomerode, todo teor.

TRATORISTA AGRÍCOLA

Conhecimentos gerais sobre tratores agrícolas; Mecânica básica: Noções básicas de mecânica de tratores. Comandos
principais. Motor e transmissão. Rodas, direção, freios, suspensão e sistema elétrico. Conhecimentos básicos inerentes
ao Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos
componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Noções básicas de segurança e higiene do trabalho e uso de
Equipamentos de Proteção – EPIs inerente às atividades a serem desenvolvidas. Noções básicas de relacionamento
humano no trabalho. Prevenção de acidentes. Noções básicas de Relações Humanas no trabalho. Noções básicas
sobre higiene e segurança no trabalho. Noções gerais de primeiros socorros. Assuntos relacionados à sua área de
atuação e ética no trabalho. Organização do local de trabalho. Comportamento no local de trabalho. Estatuto dos
Servidores Municipais de Pomerode, todo teor.
ZELADOR DE ESCOLA

Conhecimentos específicos na área de atuação: Vigilância nas dependências da repartição. Atendimento ao público:
recepção. Comportamento profissional: atitudes no serviço, qualidade no atendimento ao público, comunicabilidade,
apresentação, atenção, cortesia, interesse, presteza, eficiência, tolerância, discrição, conduta, objetividade e
comportamento frente a situações problema. Prevenção e combate a incêndio. Uso correto dos Equipamentos de
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Proteção Individual (EPIs). Prevenção de acidentes. Noções básicas de Relações Humanas no trabalho. Noções
básicas sobre higiene e segurança no trabalho. Noções gerais de primeiros socorros. Assuntos relacionados à sua área
de atuação e ética no trabalho. Organização do local de trabalho. Comportamento no local de trabalho. Estatuto dos
Servidores Municipais de Pomerode, todo teor.
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