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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº.  02/2017. 

Wilson Almeida Lima, Prefeito do Município de Iguape, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, nos 

termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, Leis Municipais números 1.600/2001 e 

1.624/2001, TORNA PÚBLICO que realizará Processo Seletivo para eventuais contratações 

temporárias para o atendimento de excepcional interesse público, de acordo com as instruções 

especiais que ficam fazendo parte deste Edital: 

 CAPÍTULO I - DOS CARGOS E VAGAS  

1. O processo de seleção atenderá o elenco de cargos de provimento das vagas existentes, de 

acordo com a tabela de cargos abaixo e ainda das que vierem a existir no prazo de 

validade do Processo. 

 2. A habilitação no Processo Seletivo não assegura ao candidato a contratação imediata, mas 

apenas a expectativa de ser admitido segundo as vagas existentes, de acordo com as 

necessidades da Administração Municipal, respeitada a ordem de classificação. 

3. A Referência Salarial, o Salário Base, a Carga Horária e as escolaridades mínimas exigidas, 

são os estabelecidos conforme tabela abaixo: 

 

Cód. Cargo Total de 

Vagas 

Salário (R$) Habilitação Carga 

Horária 

Semanal 

1 Agente de controle 

de Vetor 

Cadastro 

reserva 

R$ 1.200,82 Ensino médio 40 H 

2 Agente 

Comunitário de 

Saúde Familiar 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.200,82 Ensino médio -*residir na 

área de atuação 

40 H 

3 Agente 

Comunitário de 

Saúde 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.200,82 Ensino médio - *residir na 

área de atuação 

40 H 

4 Agente Fiscal de 

Transito 

Cadastro 

Reserva 

R$1.401,66 Ensino médio, CNH A e B 40 H 

5 Agente de 

Controle de 

Endemia 

3 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.091,26 Ensino médio 40 H 

6 Assistente Social 1 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 2.851,72 Ensino superior e registro 

no CRESS 

30 H 

7 Assistente Técnico 

Administrativo 

Cadastro 

Reserva 

R$ 2.615,03 Ensino médio +curso 

técnico em administração 

40 H 
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8 Auxiliar de Saúde 

Bucal 

1 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.067,12 Ensino médio, curso em 

auxiliar de saúde bucal e 

registro no CRO 

40 H 

9 Arquivista Cadastro 

Reserva 

R$ 1.174,26 Curso superior em 

arquivologia 

40 H 

10 Arrais Cadastro 

Reserva 

R$1.140,16 Ensino fundamental e 

carteira de Arrais 

40 H 

11 Atendente de 

Telefonia 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.140,16 Ensino médio 40 H 

12 Auxiliar de 

Enfermagem da 

Família 

Cadastro 

Reserva 

R$ 2.259,39 Ensino médio e COREN 40 H 

13 Auxiliar de 

Enfermagem 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.297,06 Ensino médio e COREN 30 H 

14 Auxiliar de 

Farmácia 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.140,16 Ensino médio 40 H 

15 Auxilia de 

Odontologia 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.140,16 Ensino médio 40 H 

16 Bibliotecário Cadastro 

Reserva 

R$ 4.584,52 Graduação em 

bibblioteconima registro 

no CRB 

40 H 

17 Biologista Cadastro 

Reserva 

R$ 3.138,03 Possuir graduação em 

biomedicina ou farmácia 

ou farmácia bioquímica ou 

ciências biológicas ou 

bioquímicas 

40 H 

18 Calceteiro Cadastro 

Reserva 

R$ 1.140,16 Ensino fundamental 40 H 

19 Carpinteiro Cadastro 

Reserva 

R$ 1.140,16 Ensino fundamental 40 H 

20 Cirurgião Dentista 2+ 

Cadastro 

Reserva 

R$ 2.851,72 Ensino superior e registro 

no CRO 

20 H 

21 Cirurgião Dentista 

da família 

Cadastro 

Reserva 

R$ 7.949,71 Ensino superior e registro 

no CRO 

40 H 

23 Conciliador 

Financeiro 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.401,66 Ensino médio e curso 

técnico em contabilidade 

40 H 

24 Continuo Cadastro 

Reserva 

R$ 1.140,16 Ensino fundamental  40 H 

25 Coveiro Cadastro 

Reserva 

R$ 1.140,16 Ensino fundamental  40 H 
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26 Eletricista Cadastro 

Reserva 

R$ 1.140,16 Ensino fundamental  40 H 

27 Enfermeiro 10 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 2.851,72 Ensino superior e registro 

COREN 

30 H 

28 Enfermeiro da 

Família 

2 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 4.562,77 Ensino superior e registro 

COREN 

40 H 

29 Enfermeiro 

Obstetra 

Cadastro 

Reserva 

R$ 4.811,68 Curso superior em 

enfermagem + 

especialização e registro 

COREN 

30 H 

30 Farmacêutico 1 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 2.851,72 Ensino superior e registro 

no CRF 

40 H 

31 Fiscal de Obras Cadastro 

Reserva 

R$ 1.401,66 Ensino médio  40 H 

32 Fiscal de Posturas Cadastro 

Reserva 

R$ 1.401,66 Ensino médio 40 H 

33 Fiscal de Tributos Cadastro 

Reserva 

R$ 1.401,66 Ensino médio  40 H 

34 Fisioterapeuta 1 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 2.851,72 Ensino superior e registro 

no CREFITO 

30 H 

35 Fonoaudiólogo Cadastro 

Reserva 

R$ 3.138,03 Ensino superior de 

fonoaulogia e registro no 

órgão fiscalizador da 

profissão 

40 H 

36 Gari Cadastro 

Reserva 

R$ 1.140,16 Ensino fundamental  40 H 

37 Mantenedor Geral Cadastro 

Reserva 

R$ 1.200,82 Ensino fundamental  40 H 

38 Mecânico Cadastro 

Reserva 

R$ 1.174,26 Ensino fundamental  40 H 

39 Médico da Família 

– PSF 

Cadastro 

Reserva 

R$ 10.041,73 Ensino superior em 

ciências médicas e registro 

no CREMESP  

40 H 

40 Médico 40 horas Cadastro 

Reserva 

R$ 10.041,73 Ensino superior em 

ciências médicas e registro 

no CREMESP 

40 H 

41 Médico 20 horas Cadastro 

Reserva 

R$ 5.020,86 Ensino superior em 

ciências médicas e registro 

no CREMESP 

20 H 
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42 Médico 

Ginecologista 

Obstetra 20 horas 

Cadastro 

Reserva 

R$ 5.439,27 Ensino superior em 

ciências médicas, com 

especialização ou 

residência na área 

correspondente e registro 

no CREMESP  

20 H 

43 Médico 

Ginecologista 40 

horas 

Cadastro 

Reserva 

R$ 10.878,54 Ensino superior em 

ciências médicas, com 

especialização e registro 

no CREMESP 

40H 

44 Médico Pediatra Cadastro 

Reserva 

R$ 10.878,54 Ensino superior em 

ciências médicas, com 

especialização ou 

residência na área 

correspondente e registro 

no CREMESP 

40 H 

45 Médico 

Plantonista 

Cadastro 

Reserva 

R$ 49,00 Ensino superior em 

ciências médicas e registro 

no CREMESP 

24 H 

46 Médico 

Veterinário 

Cadastro 

Reserva 

R$ 3.138,03 Ensino superior em 

ciências veterinárias e 

registro em órgão 

competente, LEI 15.050 

DE 12/04/2006 

40 H 

47 Monitor de Banda Cadastro 

Reserva 

R$ 1.200,93 Ensino médio e 

conhecimentos específicos 

40 H 

48 Nutricionista Cadastro 

Reserva 

R$ 3.138,03 Ensino superior e registro 

CRN 

40 H 

49 Operador de 

Máquinas 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.401,66 Ensino fundamental e 

CNH D 

40 H 

50 Pedreiro Cadastro 

Reserva 

R$ 1.140,16 Ensino fundamental  40 H 

51 Pintor Cadastro 

Reserva 

R$ 1.140,16 Ensino fundamental  40 H 

52 Pintor de Letreiros Cadastro 

Reserva 

R$ 1.140,16 Ensino fundamental  40 H 

53 Psicólogo 1 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 2.851,72 Ensino superior e registro 

no CRP 

40 H 

54 Recepcionista 3 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.036,13 Ensino médio e 

conhecimentos básicos de 

informática como usuário. 

40 H 

55 Servente Cadastro 

Reserva 

R$ 1.140,16 Ensino fundamental  40 H 
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56 Soldador Cadastro 

Reserva 

R$ 1.152,71 Ensino fundamental 

habilitação profissional 

40 H 

57 Técnico em 

Contabilidade 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.401,66 Ensino médio e curso 

técnico em contabilidade 

40 H 

58 Técnico Agrícola Cadastro 

Reserva 

R$ 1.401,66 Ensino médio + curso 

técnico 

40 H 

59 Técnico de 

Enfermagem 

15 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 2.053,24 Ensino médio, curso 

técnico em enfermagem e 

registro COREN 

30 H 

60 Técnico de 

Farmácia 

3 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.036,13 Ensino médio, curso 

técnico em farmácia e 

registro CRF 

40 H 

61 Técnico em Gesso Cadastro 

Reserva 

R$ 1.589,93 Ensino médio + curso 

técnico 

40 H 

62 Técnico em 

Informática 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.882,83 Ensino médio e curso 

técnico em informática 

40 H 

63 Técnico de 

Laboratório 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.589,93 Ensino médio e curso 

técnico 

40 H 

64 Técnico em 

Segurança do 

Trabalho 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.882,83 Ensino médio e curso 

técnico 

40 H 

65 Técnico de 

Radiologia 

3 + 

Cadastro 

Reserva 

R$ 1.444,87 Ensino médio, curso 

técnico em radiologia e 

registro no CRTR  

20 H 

66 Telefonista Cadastro 

Reserva 

R$ 1.297,06 Ensino médio 40 H 

67 Topógrafo Cadastro 

Reserva 

R$ 1.401,66 Ensino médio e curso 

técnico em topografia 

40 H 

 

4. A divulgação oficial deste Processo Seletivo dar-se-á no Quadro de Publicações da 

Prefeitura do Município de Iguape, no Quadro de Publicações da Câmara Municipal, 

assim como no site Oficial da Prefeitura – www.iguape.sp.gov.br.  

II – DAS INSCRIÇÕES  

1. As inscrições estarão abertas nos dias 10, 11, 12 e 13 de abril de 2017, no horário das 

09:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00, e deverão ser feitas pessoalmente pelo candidato 

e/ou por procuração com firma reconhecida.  

1.1. O formulário de inscrição encontra-se no Paço Municipal de Iguape, situado na Avenida 

Adhemar de Barros, 1070, Porto do Ribeira, Iguape, estado de São Paulo. 

2. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas 

estabelecidas neste Edital e na legislação aplicável ao caso, em relação às quais não 

poderá alegar desconhecimento.  

http://www.iguape.sp.gov.br/
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3. No ato da entrega da inscrição, no Paço Municipal de Iguape, o candidato deverá:  

3.1 - Entregar o formulário (ficha) de inscrição, com original e cópia simples do RG ou 

C.N.H. ou Carteira Profissional (documento atual com foto), CPF e comprovante de 

endereço. 

4. São condições para a inscrição, bem como contratação:  

 

4.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi deferida a igualdade 

nas condições previstas pelo Decreto Federal n°. 7.4361/72; 

 

4.2. Ter na data de convocação, idade mínima de 18 (dezoito) anos;  

 

4.3. Ter votado nas últimas eleições ou justificado a ausência; 

  

4.4. Estar quites com o serviço militar, quando do sexo masculino;  

 

4.5. Gozar de boa saúde física e mental;  

 

4.6. Não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis 

e políticos;  

4.7. Possuir nível de escolaridade exigido para o exercício dos cargos, o qual deverá ser 

comprovado no momento da contratação; 

4.8. Não ter sofrido, quando do exercício de cargo público ou função, a penalidade de 

demissão; 

 

4.9. Comprovar não possuir antecedentes criminais; 

 

4.10. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.  

 

5. No caso de inscrição por procuração com firma devidamente reconhecida, será retido o 

respectivo mandato, acompanhado de cópia autenticada do documento de identidade do 

candidato e a apresentação do documento de identidade do Procurador. Deverá ser 

entregue uma procuração para cada candidato e esta ficará retida. O candidato assumirá 

as consequências de eventuais erros cometidos por seu procurador ao efetuar a 

inscrição.  

5.1. São considerados documentos de identidade: carteira e/ou Cédulas de Identidade 

expedidas pelas Secretarias de Segurança Públicas, pelas Forças Armadas, Pelo 

Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar; Cédulas de Identidade Para 

Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe 

Militar, por Lei Federal, valem como documento de identidade as carteiras expedidas 

pelas Entidades de Classe, tais como o COREN, CREA, OAB, CRC, CRM, CRN, etc.; 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação 

(com fotografia na forma da Lei nº. 9.503/97).  

6. Efetivada a inscrição, o seu deferimento dependerá do correto preenchimento da Ficha pelo 

candidato ou seu procurador, e não serão aceitos pedidos para alteração do cargo. 
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7. As inscrições para as funções/cargos serão examinadas e julgadas pela Comissão do 

Processo Seletivo. 

 

8. O prazo de inscrição poderá ser prorrogado no caso do número de candidatos ser inferior ao 

das vagas iniciais a serem preenchidas, ficando a critério da Administração a adoção de 

tal medida. 

 

9. O candidato, por ocasião da CONTRATAÇÃO, deverá comprovar todos os requisitos 

acima elencados. A não apresentação dos comprovantes exigidos tornará sem efeito a 

aprovação obtida pelo candidato, anulando-se todos os atos ou efeitos decorrentes da 

inscrição no Processo. 

 

10. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS: 

10.1 – Entende-se como pessoa portadora de deficiência, o(a) cidadão(ã) que apresente, em 

certo grau uma deficiência motriz ou sensorial, com caráter de cronicidade e 

persistência de alteração de vida.  

10.2 – Às pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o direito de inscrição no presente 

Processo Seletivo, dando atendimento ao que dispõe a Constituição Federal, de 05 de 

outubro de 1988, no artigo 37, inciso VII, devidamente regulamentado nos termos do 

Decreto Federal nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que Regulamenta a Lei Federal 

nº. 7.853, de 24 de outubro de 1989, nos termos do § 1º, do artigo 3º (“O Candidato 

portador de deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, concorrerá a 

todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de 5%(cinco por cento) em 

face de classificação obtida, desde que a deficiência de que são portadores seja 

compatível com as atribuições do emprego pretendido”). 

10.3 – Os Candidatos portadores de deficiência(s) participarão do Processo Seletivo em 

igualdade de condições com os demais Candidatos, no que se refere ao conteúdo, 

avaliação, duração, horário e local de aplicação das provas.  

10.4 – A aptidão física do Candidato e a capacidade funcional para o exercício da atividade 

pública serão comprovados em perícia médica determinada pela Administração Pública 

Municipal. O Candidato, cuja deficiência não for configurada, será desclassificado da 

lista de deficientes ou quando esta for considerada incompatível com a função a ser 

desempenhada, será desclassificado do certame. 

10.5 – Aos portadores de deficiência (s) física e sensorial ficam reservados 5% (cinco por 

cento) da quantidade de vagas, por emprego constante deste Edital os quais não serão 

discriminados pela sua condição, exceto para os empregos que não possibilitem as suas 

contratações pelas características de atribuições e desempenhos, incompatíveis com a 

deficiência possuída. 

10.6 – Inexistindo Candidatos portadores de deficiência (s) as vagas serão preenchidas por 

Candidatos não portadores de deficiência (s). 
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10.7 – Aqueles que portarem deficiência compatível com a função do respectivo emprego e 

desejarem prestar o Seletivo nesta condição, deverão manifestar-se no ato da inscrição, 

declarando na Ficha de Inscrição essa condição e a deficiência da qual é portador, 

apresentando, além dos documentos acima relacionados, laudo médico, atestando essa 

condição, a espécie, o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao Código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável 

causa da deficiência. Esse Laudo será retido e ficará anexado à ficha de Inscrição. Caso 

o Candidato não anexe o Laudo Médico, não será considerado como deficiente apto 

para concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção na ficha de 

Inscrição. 

10.9 – Os candidatos que concorrerem na condição prevista no subitem acima serão 

classificados em lista separada. 

10.10 – Os deficientes visuais (cegos) que se julgarem amparados pelas disposições legais 

somente prestarão as provas mediante leitura por meio do sistema Braille, e suas 

respostas deverão ser transcritas também em Braille. Os referidos Candidatos deverão 

levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção. 

10.11 – O Candidato cego ou amblíope que necessitar de prova especial, de sala ou condições 

especiais para se submeter às provas e demais situações previstas neste Edital, deverá 

solicitar, por escrito, à Comissão Municipal do Processo Seletivo até o último dia de 

encerramento das inscrições, a confecção de prova em Braille ou ampliada, ou ainda de 

providências quanto às condições especiais, juntando, nos casos de ambliopia Atestado 

médico comprobatório dessa situação, nos termos do subitem 10.4; por outro lado, não 

se responsabilizarão a Comissão Municipal do Processo Seletivo por casos excepcionais 

que não tenham sido comunicados no prazo devido. 

10.12 - O Candidato portador de deficiência (s) que necessitar de tempo adicional para a 

realização das provas deverá requerê-lo no prazo e na forma citados no subitem anterior, 

com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área do SUS da 

deficiência. 

10.13 – Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis 

de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

10.14 – Os deficientes visuais que não solicitarem a prova especial no prazo citado no subitem 

10.11 não terão direito a prova especialmente preparada seja qual for o motivo alegado. 

10.15 – Na aplicação do referido percentual, serão desconsideradas as frações inferiores a 0,5 

(meio) e arredondadas para maiores aquelas iguais ou superiores a tal valor. 

III – DO PROCESSO SELETIVO  

1. O Processo Seletivo constará de apenas uma fase, a saber: 

 

1.1. Aplicação da Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos, contendo 30 (trinta) 

questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma (a, b, c, d), sendo 

que apenas uma será a resposta correta. 
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1.2.  O candidato que não obtiver 50% (cinquenta por cento) da totalidade dos pontos do 

subitem 1.1 será desclassificado. 

  

2. A aplicação da prova será no dia 23 de abril de 2017, das 09:00 às 11:30, em local a ser 

informado no dia 19 de abril de 2017 no quadro de avisos do Paço Municipal, no quadro 

de avisos da Câmara Municipal e site Oficial da Prefeitura – www.iguape.sp.gov.br, 

sendo que o portão será aberto às 8:30 e fechado às 8:55, ou seja, com 05 (cinco) 

minutos de antecedência do início das provas.  

3. No dia e hora designado para realização das provas os candidatos deverão comparecer, com 

no mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de caneta esferográfica azul ou 

preta, lápis preto e borracha, bem como documento de identificação com foto (vide 

subitem “5 - 5.1”, da Cláusula II, DAS INSCRIÇÕES).  

4. O não comparecimento em dia, horário e local determinado para a prova, caracterizará 

desistência do candidato, implicando em sua eliminação do Processo Seletivo.  

 

5. Não haverá segunda chamada para a prova, seja qual for o motivo alegado para justificar o 

atraso ou ausência do candidato, bem como não será permitido fazer prova em local e 

horários diferentes do estabelecido, sob quaisquer alegações.  

 

6. Durante a prova não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, 

comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquina calculadora, agendas 

eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, ou qualquer outro material que não seja o 

estritamente necessário à realização da prova.  

7. A prova terá duração de 02 horas e 30 minutos. 

8. Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que:  

8.1. Apresentar-se após o horário de início das provas;  

 

8.2. Não apresentar os documentos exigidos nos subitens “3.1”, e “5.1” da Cláusula II. DAS 

INSCRIÇÕES;  

 

8.3. Ausentar-se da sala de prova sem o consentimento do fiscal de sala;  

 

8.4. Lançar mão de meios ilícitos para executar a prova;  

 

8.5. Agir com incorreção ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da 

aplicação das provas.  

 

IV. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS  
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1. O concurso, realizado em única fase, se dará por intermédio de prova objetiva, de caráter 

eliminatório e classificatório, para todos os cargos. 

 

2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (Zero) a 30 (trinta) pontos, sendo que cada 

questão valerá 01 (um) pontos; 

 

2.1. Será considerado classificado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 15 (quinze) 

pontos.   

3. A classificação final do concurso será feita em ordem decrescente da somatória de pontos 

obtidos na prova objetiva, sendo publicada na forma deste edital. 

 

 

V. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

1. Em caso de empate terá preferência sucessivamente:  

1.1. O candidato que for mais idoso, nos termos do parágrafo único, do artigo 27, da Lei nº. 

10.741/2003. 

  

1.2. O candidato que tiver o maior número de filhos menores de 18 (dezoito) anos;  

 

2. A Prefeitura do Município de Iguape, divulgará no quadro de avisos do Paço Municipal, 

no quadro de avisos da Câmara Municipal e site Oficial da Prefeitura – 

www.iguape.sp.gov.br o resultado do Processo Seletivo, contendo nomes, RG e as notas 

dos candidatos aprovados, por ordem de classificação.  

VI– DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO  

1. Com o objetivo de desencadear todas as ações e medidas necessárias para a realização do 

Processo Seletivo de que trata este edital e assegurar total transparência em todas as 

etapas do processo de seleção, será instituída pelo Prefeito eleito uma Portaria com a 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo, com presidente e 4 (quatro) membros. 

 

VII – DOS RECURSOS  

 

1. O candidato poderá interpor Recurso perante a Comissão Organizadora, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas contados da publicação do Resultado Final do Processo Seletivo. 

 

1.1. O candidato poderá interpor recurso, desde que verse, exclusivamente, sobre questões de 

legalidade.  

 

2. O recurso deverá ser interposto por petição escrita, acompanhado das razões, à Comissão 

Organizadora, que determinará o seu processamento, caso cabível. Nele deverá constar 

o nome do candidato, número de inscrição, número do documento de identidade e 

endereço para correspondência.  
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3. O recurso deverá ser protocolado na Seção de Protocolo da Prefeitura do Município de 

Iguape, no horário das 08h às 11h.  

4. Admitido o recurso, decidirá a Comissão Organizadora pela reforma ou manutenção do ato 

recorrido.  

 

5. Serão indeferidos os recursos interpostos fora do prazo estabelecido.  

 

 

VIII – DA CONTRATAÇÃO 

  

1. A contratação temporária será feita pela Prefeitura Municipal de Iguape, durante o ano de 

2017, nos termos da legislação vigente, e obedecerá à ordem de classificação do 

Processo Seletivo e ao comparecimento às atribuições publicadas no site da Prefeitura 

Municipal durante o decorrer do referido ano letivo.  

 

2. Quando da contratação, o candidato deverá apresentar a documentação exigida para a 

celebração do Contrato Temporário de Prestação de Serviços. 

 

3. O não comparecimento nos prazos estabelecidos, ou a não apresentação da documentação 

de forma completa, implicará na desistência e perda da vaga, não cabendo recurso.  

 

4. Para habilitarem-se à contratação, os candidatos deverão apresentar os seguintes 

documentos originais, acompanhados de cópias simples e as condições especificadas no 

item IV-II deste edital:  

 

4.1. Cédula de Identidade – RG;  

 

4.2. Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

 

4.3. Título de eleitor e prova de quitação das suas obrigações com a justiça eleitoral;  

 

4.4. Certificado de reservista ou certificado de alistamento militar constando dispensa;  

 

4.5. Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;  

 

4.6. Certidão de nascimento ou casamento;  

 

4.7. PIS/PASEP;  

 

4.8. Declaração de não cumulatividade de cargo público, exceto previstos em Lei;  

 

4.9. Comprovante de aptidão física e mental a ser expedido pelo órgão competente da 

Secretaria Municipal de Saúde de Iguape;  

 

4.10. Declaração de que não responde a processo civil/criminal e de que não tem contra si 

condenação penal transitada em julgado nos últimos 05 (cinco) anos;  
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4.11. Comprovante de residência;  

 

4.12. Comprovação de escolaridade, conforme o item IV.3.1;  

 

4.13. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;  

 

4.14. Conta corrente na CAIXA FEDERAL. 

 

IX - DAS ATRIBUIÇÕES  

1. As atribuições das carreiras para os cargos a serem preenchidos nos termos deste edital 

constam das leis municipais.  

 

X – DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO  

 

1. O Processo Seletivo terá validade de dois anos, a contar da data de publicação da 

homologação no site da Prefeitura do Município de Iguape. 

 

2. A aprovação gera para o candidato apenas uma expectativa de direito tendo em vista que 

fica reservado à administração pública a conveniência e oportunidade na contratação.  

 

3. A municipalidade irá convocar os candidatos na medida da necessidade e respeitado esse 

prazo de validade do Processo Seletivo.  

 

XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

1. A convocação obedecerá rigorosamente a classificação final obtida pelos candidatos.  

 

2. O não comparecimento no dia, horário e local estabelecidos no edital de convocação, com 

os documentos necessários, implicará na desclassificação automática do candidato, não 

cabendo recurso. 

 

3. O candidato que não tiver disponibilidade para o ingresso no prazo estipulado no edital de 

convocação será desclassificado, independentemente do motivo alegado.  

 

4. O candidato convocado deverá submeter-se a prévia inspeção médica oficial, onde será 

avaliada a sua aptidão física e mental para o exercício do emprego. Somente será 

contratado o candidato que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do 

emprego.  

 

5. O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu endereço junto ao Município de 

Iguape, enquanto perdurar a validade do Processo Seletivo.  
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6. Os portadores de deficiência participarão do certame em igualdade de condições com os 

demais candidatos, no que diz respeito ao candidato ao conteúdo e à avaliação das 

provas.  

 

7. Os candidatos que recusarem a contratação ou manifestarem sua desistência por escrito 

serão excluídos do cadastro.  

 

8. A inscrição do candidato implica na integral aceitação das normas do presente Edital e das 

normas da Legislação Municipal a respeito. 

  

9. Os questionamentos relativos a casos omissos no Presente Edital e na Legislação Municipal 

deverão ser protocolados na Prefeitura do Município de Iguape e serão resolvidos pela 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo. 

  

10. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo a Comissão Organizadora 

poderá anular a inscrição, prova ou admissão do candidato, desde que sejam verificadas 

falsidades de declaração ou irregularidades na prova. 

 

 

Iguape, 05 de abril de 2017. 

 

 

Wilson Almeida Lima 

Prefeito 
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ANEXO I 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

ARRAIS, CALCETEIRO, CARPINTEIRO, COVEIRO, CONTINUO, ELETRICISTA, 

GARI, MANTENEDOR GERAL, MECÂNICO, OPERADOR DE MÁQUINA, 

PEDREIRO, PINTOR, PINTOR DE LETREIRO, SERVENTE, SOLDADOR.  

Língua Portuguesa: Ortografia: uso de S e Z. Emprego de SS, C, Ç, CH, EX, J e G. Divisão 

silábica: separação e partição de silabas. Classificação das palavras quanto ao número de 

sílabas. Acentuação gráfica: princípios básicos (regras), classificação das palavras quanto à 

posição da sílaba tônica, Classe de palavras(classes gramaticais). Flexões: gênero, número e 

grau do substantivo e adjetivo. Tempos e modos do verbo. Crase. Frase e Oração. Tipos de 

sujeito. Sinônimos e antônimos. Interpretação de texto. Sufixos e Prefixos. Tipos de 

predicado. Pronomes de Tratamento. Vozes do verbo. 

 

Matemática: Números naturais e inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 

representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Mínimo 

múltiplo comum e máximo divisor comum. Potenciação. Radiciação. Porcentagem. Juros 

simples. Regra de três simples. Equação do 1º e 2º grau. Unidades de medida. Sistema 

métrico decimal. Geometria plana: ângulos, polígonos regulares, cálculo de áreas, Teorema de 

Tales e Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, prismas, 

cilindros, cones e cálculo de volumes. Análise de gráficos e tabelas. Resolução de situações-

problema.   

Conhecimentos Gerais: Atualidades: notícias nacionais e internacionais (TV, jornal, 

internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

 

AGENTE DE CONTROLE DE VETOR, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

FAMILIAR, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE FISCAL DE 

TRANSITO, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIA, AUXILIAR DE FARMÁCIA, 

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, FISCAL DE OBRAS, FISCAL DE POSTURAS, 

FISCAL DE TRIBUTOS, MONITOR DE BANDA, RECEPCIONISTA: 

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 
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estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

 

 

 

ASSISTENTE SOCIAL: 

  

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 
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máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimento específico: Análise de conjuntura; Serviço Social: conhecimentos gerais da 

profissão; Serviço Social e formação profissional; A dimensão política da prática profissional; 

Pesquisa em Serviço Social. Metodologia do Serviço Social; Desafios do Serviço Social na 

contemporaneidade; Atuação do Serviço Social na administração de políticas sociais; 

Planejamento. Estratégico. Participativo; Serviço Social e interdisciplinaridade. Fenômeno 

grupal; Ética Profissional. O projeto ético-político-profissional do Serviço Social. A Ética 

aplicada à ação profissional na política de Saúde; Serviço Social e a política de Saúde Mental; 

Sistema Único da Assistência Social; Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90); 

Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política 

Nacional do Idoso; Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 

 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL  

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 
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máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

 Conhecimento específico: noções de anatomia e fisiologia da cavidade bucal, cárie, doença 

periodontal, má oclusão. Noções de Anatomia dental e erupção Dental; Instrumentais 

Odontológicos (Restaurador, Endodônticos e Cirúrgico); Indicação e Técnicas de 

Manipulação dos Materiais Dentários; Trabalho com ACD no atendimento do paciente; 

Biossegurança; Desinfecção e Esterilização; Equipamento de Proteção Individual; Noções de 

Radiologia; Técnicas de Higienização Bucal; Cárie e doença periodontal: conceito, etiologia e 

tratamento; Correção de fatores sistêmicos na prevenção da doença periodontal; Correção de 

fatores locais na prevenção de cárie e doença periodontal; Técnicas de motivação dos 

pacientes. Técnicas de remoção da placa bacteriana: Escovação; Uso do fio dental; Jato de 

bicarbonato; Remoção de cálculos: manual, ultrassom; Controle químico da placa bacteriana; 

Controle da dieta; Uso do flúor: importância, apresentação e técnicas; Técnica de aplicação de 

selantes; Técnica de educação alimentar: controle da dieta; A Estratégia de Saúde da Família; 

A Política Nacional de Atenção Básica; A Política Nacional de Saúde no Brasil – Sistema 

Único de Saúde. 

 

 

ARQUIVISTA:  

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 
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Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: Princípios Arquivísticos, Teoria das 3 idades e Terminologia; 2. 

Administração de Arquivos: Gestão de documentos arquivísticos, Armazenamento e logística, 

Protocolo e Planejamento e Diagnóstico; 3. Legislação Arquivística; 4. Métodos arquivísticos: 

Arranjo e descrição, Classificação e Avaliação; 5. Patrimônio arquivístico e memória; 5. 

Preservação e conservação de documentos arquivísticos: Preservação suporte tradicional e 

Preservação digital; 6. Documentos digitais. 

 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA FAMILIA  

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 
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Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: Normas de biossegurança: descarte de material biológico; 

lavagem das mãos; uso de equipamento de proteção individual; Ações básicas no cuidado de 

enfermagem; Administração de medicamentos: vias de administração (via oral, via 

sublingual, via retal, via endovenosa, via intramuscular), diluições, técnicas de administração 

e de fracionamento, cuidados específicos na administração; Assistência de enfermagem a 

pacientes portadores de feridas; Sinais vitais: técnicas de verificação de temperatura, pressão 

arterial, pulso, movimentos respiratórios; anotações de enfermagem; Processo Saúde-doença; 

Promoção de Saúde: conceitos e estratégias; Princípios fundamentais do preparo, diluição e 

administração de medicamentos; Educação em Saúde: conceitos e técnicas; Doenças 

transmissíveis e não transmissíveis: conceitos e prevenção; Princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde; Código de Ética do Conselho Federal de Enfermagem; Lei do Exercício 

Profissional de Enfermagem Nº 7.498/86; Decreto nº 94.406/87 – Regulamenta a Lei nº 

7.498/86; Atribuições do Auxiliar de Enfermagem; Humanização; Central de Material e 

Esterilização: princípios e métodos de assepsia, antissepsia, desinfecção e esterilização; 

Identificação de sinais e sintomas nas afecções: Cárdio-pulmonares, Vasculares, Gastro-

intestinais, Neurológicas, Urogenitais, Músculo esqueléticas, Endocrinológicas, 

Dermatológicas e Hematológicas; Necessidades humanas básicas: alimentação, hidratação, 

eliminação; Registro de Enfermagem no prontuário do paciente; Segurança do paciente; 

Procedimentos técnicos de enfermagem de higiene e conforto; Noções de Primeiros socorros, 

atendimentos de urgência e emergência; Aplicações quentes e frias: indicações, contra-
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indicações, técnicas e cuidados e Assistência de enfermagem ao exame físico: tipos de exame 

(material e posições). 

 

BIBLIOTECARIO:  

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: Biblioteconomia, documentação e ciência da informação: 

conceituação, princípios e evolução. A biblioteca no contexto acadêmico: conceito e funções, 

missão, estrutura organizacional e operacional. Planejamento, gestão, organização, controle e 

avaliação. Projetos, relatórios, manuais de serviço e procedimento. Princípios, métodos e 

processos de qualidade aplicados à gestão da biblioteca e seus serviços. Comunicação: 

produtos de divulgação. Marketing em unidades de informação. Ambiente tecnológico: 

tecnologias da informação aplicadas à gestão de acervos bibliográfico e documental. (web.2, 
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bibliotecas digitais/virtuais, Repositórios digitais, redes sociais, bases de dados, webQualis, 

Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), D-Space - Sistema para criação e 

implementação de repositórios digitais. etc). Sistemas eletrônicos de empréstimo de 

documentos e preparo do documento para empréstimo. Usuário: caracterização, políticas e 

processos de inserção no ambiente informacional; capacitação e desenvolvimento de 

competência informacional do usuário. O profissional bibliotecário, regulamentação do 

exercício profissional e a ética profissional. Meios e processos de comunicação científica. 

Ação cultural. Direitos autorais. Creative commons.Copyleft. Desenvolvimento de coleção: 

recursos impressos e eletrônicos. Políticas de seleção, aquisição e avaliação de coleções. 

Conservação e preservação de documentos. Sistemas de Segurança do acervo. Organização, 

tratamento e recuperação da informação em suportes diversos: Catalogação descritiva. 

AACR2; – formato MARC. ISBDs. Aplicação de metadados no registro da informação. RDA 

– Resource: Description and Access (Recursos: descrição e acesso), – a norma de catalogação 

para o ambiente digital. FRBR – Functional Requirements for Bibliographic Records 

(Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos) e FRAD – Functional Requirements for 

Authority Data (Requisitos Funcionais para Dados de Autoridade) e demais modelos de 

representação de dados. Classificação: CDD e CDU. Tabela de notação de autor (Cutter e 

PHA). Indexação de documentos. Linguagens de indexação. Web semântica: ontologias e 

taxonomias. Serviço de Referência: funções, fontes de informação, estratégia de busca e 

recuperação da informação. Usuários: meios, métodos e modelos de busca e recuperação da 

informação e de disseminação da informação. Comutação bibliográfica. Normalização de 

trabalhos acadêmicos. ISSN, ISBN, DOI.  Noções de bibliometria, infometria e cienciometria.  

Acesso à informação pública.  

 

BIOLOGISTA:  

Língua Portuguesa: Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. 

Acentuação. Morfologia: Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu 

emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. 

Equivalência e transformação de estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal 

e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de 

textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais 

e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e 

expressões. Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 
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funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos:  Ecologia.  Etologia. Epidemiologia e Controle de Zoonoses 

(leptospirose), raiva, leishmaniose (visceral e cutânea), MUNICÍPIO DE IGUAPE - Estância 

Balneária Departamento de Administração 16 esquistossomoses, dengue, febre amarela, 

malária, febre maculosa, toxoplasmose, doença de chagas, hantavirose; Biologia e controle de 

roedores, vetores, artrópodes, animais peçonhentos e reservatórios.  

 

CIRURGIÃO DENTISTA E CIRURGIÃO DENTISTA DA FAMÍLIA   

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 
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combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: Política Nacional de Saúde Bucal: Programa Saúde da Família 

Prática odontológica baseada na promoção de saúde: epidemiologia das doenças bucais: 

educação para saúde e métodos preventivos. Biossegurança em odontologia: técnicas de 

acondicionamento, desinfecção e esterilização do material e ambiente; doenças ocupacionais, 

controle de infecção, medicamentos. Semiologia: Anamnese, métodos e técnicas de exame, 

diagnóstico, plano de tratamento. Estomatologia: Patologias intraextra-ósseas da cavidade 

bucal – características clínicas, diagnóstico e tratamento. Manifestações bucais de doenças 

sistêmicas. Câncer bucal: fatores de risco, prevenção e detecção precoce; lesões cancerizáveis. 

Doenças transmissíveis.  

 

ENFERMEIRO: 

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 
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prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: Processo de Regionalização, Hierarquização e Integração 

Conceitos, princípios e mecanismos de operacionalização. Participação comunitária nos 

Serviços de Saúde: Conceituação, princípios, estratégias e metodologia. Epidemiologia: 

Conceito de Processo Saúde-doença Conceito, objetivos e metodologia da Epidemiologia 

Indicadores de Saúde História natural das doenças e níveis de prevenção. Vigilância 

epidemiológica, doenças de notificação compulsória e papel do Enfermeiro Vacinas: tipos, 

calendário da SES, cadeira de frio e papel do Enfermeiro.  

 

ENFERMEIRO DA FAMILIA 

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 
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Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: Processo de Regionalização, Hierarquização e Integração 

Conceitos, princípios e mecanismos de operacionalização. Participação comunitária nos 

Serviços de Saúde: Conceituação, princípios, estratégias e metodologia. Epidemiologia: 

Conceito de Processo Saúde-doença, Conceito, objetivos e metodologia da Epidemiologia, 

Indicadores de Saúde, História natural das doenças e níveis de prevenção. Vigilância 

epidemiológica, doenças de notificação compulsória e papel do Enfermeiro; Vacinas: tipos, 

calendário da SES, rede fria e papel do Enfermeiro; Bases conceituais da saúde coletiva, 

politicas publicas e rede de atenção à saúde, diretrizes do SUS.  

 

ENFERMEIRO OBSTETRA:  

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 
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Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: assistência de enfermagem à mulher em idade fértil, no ciclo 

gravídico e puerperal. Gravidez: diagnóstico, intercorrências mais comuns: gestoses e 

síndromes hemorrágicas. Patologias do líquido amniótico: oligoâmnio, polidrâmnio, 

amniorrexe e corioamnionite. Gestação de alto risco: diabetes, cardiopatia, nefropatia, 

doenças infecciosas (toxoplasmose, rubeola, malária, varicela, hanseniase etc), doença mental, 

DST (AIDS, gonorreia, sífilis, condiloma etc.) assistência à parturiente: admissão; técnica de 

parto; equipamento e material de sala de parto. Parto: fatores; fenômenos, tipos e fases 

clínicas;Acidentes do Parto; Patologias do funículo: circular de cordão, cordão longo, cordão 

curto, nó de cordão, procidência e prolapso. - Laceração do canal de parto. - Secundamento 

patológico: retenção placentária/acretismo, inversão uterina; Atonia Uterina. Puerpério: 

características; evolução: normal e com intercorrências; assistência. Assistência de 

enfermagem ao recém-nascido.  Recém-nascido normal: conceituação, características físicas e 

fisiológicas, sinais de enfermidades; exame físico imediato e mediato; plano assistencial; 

alojamento conjunto. Recém-nascido de risco: baixo peso e prematuridade: conceituação, 

características físicas e fisiológicas, cuidados específicos; problemas mais comuns que afetam 

o recém-nascido. Assistência de enfermagem no campo ginecológico. Climatério: 

modificações físicas, fisiológicas e emocionais.  Intercorrências ginecológicas: aparelho 

genital e mama. Assistência de enfermagem obstétrica: aspectos éticos e legais.  

 

FARMACÊUTICO:  

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 
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relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos:  Conceito, objetivos e atribuições da Farmácia;  Requisitos 

técnicos e exigências legais para instalação, licenciamento e funcionamento da Farmácia;  

Farmácia Hospitalar e controle de infecções hospitalares;  Germicidas de uso hospitalar: 

formulações;  Seleção e padronização de medicamentos e correlatos;  Gestão de estoque – 

curva ABC – Parâmetros de identificação dos medicamentos para o controle de estoque; 

Armazenamento de medicamentos e correlatos – exigências legais, normas técnicas e 

funcionais;  Sistemas de dispensação de medicamentos.  Farmacologia: Conhecimento quanto 

à origem, à química, à atividade farmacológica, aos mecanismos de ação, ao emprego 

terapêutico e à toxicidade dos medicamentos, necessária ao desenvolvimento da assistência 

farmacêutica; Farmacologia da dor e da inflamação;  Farmacologia do sistema respiratório;  

Farmacologia do sistema digestivo; Farmacologia do sistema nervoso central, periférico e 

autônomo; Farmacologia do sistema cardiovascular; Farmacologia dos processos infecciosos;  

Antimicrobianos.  Assistência farmacêutica no SUS Atenção Básica. Incentivo a assistência 

farmacêutica; Política Nacional de Medicamentos. Programas Estratégicos de 

Responsabilidade do Ministério da Saúde. Programas para Aquisição dos Medicamentos 

Essenciais da Saúde. 

 

FISIOTERAPEUTA:  

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 
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linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: Anatomia humana: sistemas esquelético, muscular, nervoso, 

circulatório e respiratório. Fisioterapia humana: neurofisiologia, fisiologia do exercício, 

fisiologia circulatória e respiratória. Biofísica: respostas fisiológicas do organismo aos 

seguintes agentes físicos: calor, água, luz, eletricidade, vibrações mecânicas. Cinesiologia: 

princípios básicos de biomecânica, análise dos movimentos articulares. Fundamentos de 

traumatologia, ortopedia, reumatologia, neurologia, cardiologia, pneumologia e psicologia.  

Avaliação funcional: teste da função articular e muscular e espirometria, eletrodiagnóstico, 

cinesioterapia, mecanoterapia, eletroterapia, termoterapia, fototerapia, fototerapia, 

hidroterapia. Princípios da prática fisioterapêutica nos diferentes níveis de atuação e 

especialidades clínicas. Fisioterapia Respiratória Adulto: Anatomia do sistema respiratório. 

Fisiologia do sistema respiratório. Semiologia e avaliação funcional respiratória. Noções de 

radiologia torácica. Fisiopatologia respiratória: doenças pulmonares obstrutivas e restritivas. 

Técnicas e recursos terapêuticos para desobstrução das vias aéreas e re - expansão pulmonar. 

Fisioterapia respiratória no trauma torácico e nas cirurgias abdominais, torácicas e 

neurológicas. Patologias: pneumonia, bronquite, enfisema, asma, bronquectasia, doenças da 

pleura, lesão pulmonar aguda, edema pulmonar, síndrome do desconforto respiratório agudo, 

tromboembolismo pulmonar, doenças neuromusculares. Insuficiência respiratória. 

Oxigenoterapia. Ventilação não-invasiva. Ventilação mecânica: via aérea artificial, modos 
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ventilatórios, parâmetros ventilatórios, ciclagem dos respiradores mecânicos, monitorização, 

desmame, extubação, efeitos fisiológicos, repercussões hemodinâmicas, efeitos adversos. 

Fisioterapia Respiratória Neonatal e Pediátrica: Desenvolvimento do sistema respiratório. 

Particularidades anatômicas e fisiológicas do sistema respiratório. Avaliação funcional do 

sistema respiratório. Técnicas para desobstrução das vias aéreas e reexpansão pulmonar. 

Patologias: apnéia da prematuridade, síndrome do desconforto respiratório, síndrome da 

aspiração de mecônio, hipertensão pulmonar persistente neonatal, displasia broncopulmonar, 

refluxo gastresofágico, bronquiolite, asma, fibrose cística, pneumonia. Insuficiência 

respiratória. Oxigenoterapia. Ventilação não-invasiva: CPAP. Ventilação mecânica: via aérea 

artificial, modos ventilatórios, parâmetros ventilatórios, ciclagem dos respiradores mecânicos, 

monitorização, desmame, extubação, complicações. 

 

FONOAUDIÓLOGO:  

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 
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Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: Audiologia:  Sistema auditivo: desenvolvimento das habilidades 

auditivas; Avaliações auditivas; Habilitação e reabilitação dos distúrbios da audição; Seleção 

e adaptação de próteses auditivas. Voz: Fisiologia da produção vocal; Classificação; 

Avaliação e tratamento fonoaudiológico das disfonias. Motricidade orofacial: 

Desenvolvimento das funções estomatognáticas; Avaliação, diagnóstico e tratamento 

fonoaudiológico em motricidade orofacial: gagueira, respirador oral, disfunção 

temporomandibular.  Fala : Alterações de fala: disartrias, distúrbios articulatórios, desvios 

fonológicos. Linguagem: Aquisição; Desenvolvimento; Alterações; Avaliação e intervenção 

fonoaudiológica nas linguagens oral e escrita.  Fonoaudiologia e Saúde Pública. O trabalho da 

Fonoaudiologia na Saúde Mental. 

 

MÉDICO 20 H, 40H E DA FAMÍLIA:  

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 
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Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: Atendimento ao idoso: estados convulsionais agudos e crônicos, 

quedas e instabilidade postural, hipotensão postural, hipertensão arterial, infecção; 

Atendimento ao adulto convulsionais agudos e crônicos, quedas, hipertensão arterial, 

infecção; Pneumologia. Insuficiência respiratória aguda e crônica, doença pulmonar 

obstrutiva crônica, doenças infecciosas agudas e crônicas, doenças da pleura. Hanseníase. 

Cardiologia: arritmias, isquemia miocárdica aguda e crônica, hipertensão arterial, 

insuficiência cardíaca, abordagem propedêutica da dor torácica, edema agudo de pulmão, 

insuficiência arterial periférica. Hematologia: anemias, distúrbios da hemostasia, estados de 

hipercoagulabilidade, Gastroenterologia: hemorragias digestivas, má absorção, icterícias, 

hepatites, doenças esofagogástricas, patologias intestinais (diverticulose e diverticulite, 

neoplasia, D. Chron, Retocolite Ulcerativa, Síndrome do Cólon irritável), pancreatites agudas 

e crônicas, Imunologia: imunodeficiências, doenças autoimunes.  Reumatologia: osteoartrose, 

osteoartrite, Lúpus Eritematoso Sistêmico, farmacologia dos medicamentos usados no 

controle das doenças reumatológicas; Lombalgias. Osteoporose. Equilíbrio hidroeletrolítico e 

ácido básico. Nefrologia: glomerulopatias, doenças túbulo-intersticiais, insuficiência renal 

(crônica e aguda). Sistema nervoso central: Coma, estados convulsionais, Doença cérebro-

vascular (aguda e crônica), Doença de Parkinson, meningites, cefaleias, vertigens.  

Endocrinologia: doenças da tireoide, doenças da córtex supra renal, uso clínico de 

corticosteroides. Doenças metabólicas: dislipoproteinemias, diabetes mellitus, gota, síndrome 

Plurimetabólica, Antibióticos e infecções (IVAS, sinusite, pneumonias, infecções urinárias, 

erisipela, gastroenterites). Ressuscitação cardiopulmonar.  Transtornos do humor (depressão e 

ansiedade). Feridas (úlceras por insuficiência vascular, pé diabético, lesão por pressão, pé 

diabético).  Verminoses e ectoparasitas. Vacinação. 

 

MEDICO GINECOLOGISTA 20 H E 40 H  E MEDICO OBSTETRA 20H E 40H:   

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 



 

PREFEITURA DE IGUAPE 

Estância Balneária 

                             Av. Adhemar de Barros, nº. 1070 – Porto do Ribeira – Iguape – SP – CEP: 11920-000 

 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: Nutrição, hábitos e atividades na gravidez; Abortamentos; 

Assistência pré-natal normal e alto risco; Assistência ao parto; Assistência ao puerpério; 

Síndromes hipertensivas na gestação; Diabetes na gestação; Infecções congênitas; Interrupção 

legal da Gestação; Infecção do trato urinário; Doenças clínicas na gravidez (cardiopatias, 

nefropatias, doenças hematológicas, neurológicas, psiquiátricas, obesidade e outras); Noções 

gerais: cardiotocografia, ultrassonografia; Anatomia do aparelho urogenital feminino; 

Fisiologia menstrual; Semiologia ginecológica; Planejamento familiar – Métodos 

anticoncepcionais; Amenorréias; Sangramento uterino anormal; Vulvovaginites; Doenças 

sexualmente transmissíveis; Doença inflamatória pélvica; Dor pélvica crônica; Incontinência 

urinária; Miomatose uterina; Endometriose; Dismenorréia; Climatério; Infertilidade conjugal; 

Sexualidade; Propedêutica mamária; Câncer de colo uterino; Câncer de endométrio; Tumores 

anexiais; Câncer de vulva; Bioética e Ética Médica; Sexologia; Responsabilidade Médica; 

 

MEDICO PEDIATRA: 

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 
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linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: Cuidados pré, trans e pós-operatório da criança. Metabolismo 

cirúrgico em pediatria. Anomalias congênitas da face. Anomalias congênitas do pescoço. 

Torcicolo Congênito. Afecções cirúrgicas da parede torácica da criança. Hérnias do 

diafragma. Anomalias cirúrgicas do esôfago na criança. Malformações congênitas e 

problemas perinatais do trato respiratório. Doenças infecciosas cirúrgicas da criança. 

Anomalias da região inguinal na criança. Anomalias da parede abdominal na criança. Trauma 

abdominal na criança. Anomalias congênitas do trato biliar. Cirurgia do pâncreas na criança. 

Cirurgia do baco e sistema porta na criança. Anomalias congênitas do estomago e duodeno. 

Anomalias congênitas do intestino delgado. Duplicações do trato digestivo. Invaginação 

intestinal na criança. Apendicite. Enteritenecrosante. Doença de Hirschsprung. Constipação 

intestinal.  Anomalias anorretais. Infecção urinaria na criança. Anomalias congênitas do trato 

urinário superior. Anomalias congênitas do trato urinário inferior. Extrofia vesical. Epispadia. 

Hipospadia. Intersexo. Anomalias congênitas neurológicas e seu tratamento cirúrgico.  

Oncologia pediátrica. Biologia molecular aplicada a cirurgia pediátrica. Hemangiomas. 

Código de ética, Bioética, Preenchimento da declaração de óbito. Sistema Único de Saúde: 

princípios e diretrizes. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 
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MEDICO PLANTONISTA:  

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: Síndrome Coronariana Aguda; Crise Hipertensiva; Edema 

Agudo de Pulmão; Medidas de Reanimação Cardio Pulmonar; Dissecção Aórtica; Choque; 

Arritmias Cardíacas; atendimento( UPA´S); Transferência e Transporte inter hospitalar de 

pacientes. Doenças Periocárdicas; Asma; DPOC; Afogamento; TEP; Infecção respiratória; 

Pneumonia Comunitária; Manejo invasivo e não invasivo de vias aéreas; Distúrbio dos 

equilíbrios Hidroeletrolíticos e Ácido-Básico; Insuficiência Renal Aguda; Infecção do trato 

urinário; Hemorragia Digestiva; Gastroenterite; Insuficiência Hepática Aguda; Dor 

abdominal; Apendicite; Pancreatite Aguda; Úlcera péptica perfurada; Diverticulite; Obstrução 

Intestinal; Colecistite Aguda; Colangite Aguda; Cetoacidose Diabética; Estado 

Hiperglicêmico Hiperosmolar Não-cetótico; Hipoglicemia; Crise Tireotóxica; Coma 

Mixedematosa; Cefaléias; Acidente Vascular Cerebral; Alterações da Consciência; 
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Convulsões; Hemorragia subaracnóide; Infecções de pele e do tecido celular subcutâneo; 

Dengue; Meningites; Leptospirose; Infecção pelo vírus da Imunodeficiência Humana; 

Atendimento inicial ao politraumatizado; Traumatismo Cranioencefálico; Traumatismo 

raquimedular; Traumatismo de tórax; Traumatismo de abdome; Traumatismo Renouretal; 

Traumatismo de Extremidades; Queimaduras; Intoxicação Exógena; Acidentes ofídicos; 

Sepse; Políticas e diretrizes das Emergências, Urgências e Unidades de Pronto Atendimento 

inicial e avançado ao queimado. 

 

MEDICO VETERINÁRIO: 

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos 

(pequenos, médios e grandes) de interesse na produção de alimentos; Defesa Animal: 
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diagnóstico, prevenção e controle; Doenças de notificação obrigatória; Conhecimentos 

básicos de epidemiologia, análise de risco, bioestatística; Desenvolvimento de programas 

sanitários; Inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal: boas práticas de 

fabricação e análise de perigos e pontos críticos de controle; Métodos de amostragem e 

análise; Produtos de origem animal; Produtos de alimentação animal; Fiscalização de 

produtos de uso veterinário; Soros, vacinas e antígenos (biológicos); Antimicrobianos, 

antiparasitários e quimioterápicos; Controle da produção de soros, vacinas e antígenos para 

salmonelose, microplosmose, newcastle, brucelose, raiva, peste suína e febre aftosa; Ensaios 

de segurança (inocuidade, esterilidade e eficiência) para produtos injetáveis; Análises 

microbiológicas em produtos de origem animal e de alimentos para animais; Análise físico-

química de produtos de origem animal e de alimentos para animais; Análise centesimal; 

Cromatografia líquida de alta eficiência para análise de corantes e vitaminas em leite; 

Absorção atômica; Noções básicas de biossegurança; Higiene de alimentos - zoonoses; 

Doenças transmitidas por alimentos; Identidade e qualidade de alimentos; Legislação federal,  

Defesa Sanitária Animal; Inspeção de produtos de origem animal; Produtos veterinários; 

Programas sanitários básicos. 

 

NUTRICIONISTA:  

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 
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ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: Regulamentação das atividades do profissional de nutrição. 

Características sensoriais, físico-químicas, nutricionais e higiênico-sanitárias dos alimentos. 

Análise de perigos por pontos críticos de controle (APPCC);  Métodos de avaliação e efeitos 

das diversas modalidades de aquisição, seleção, armazenamento, pré-preparo, preparo e 

conservação da qualidade nutricional dos alimentos. Higienização e sanitização dos 

alimentos, utensílios e equipamentos. Doenças veiculadas por alimentos e microrganismos 

patogênicos de importância em alimentos. Energia e nutrientes: definição, classificação, 

propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo, biodisponibilidade, requerimentos, 

recomendações e fontes alimentares. Definição, fundamentação e característica da dieta 

normal e suas modificações. Alimentação e nutrição nos diferentes grupos etários e para 

aqueles nutricionalmente vulneráveis. Avaliação nutricional de indivíduos e comunidades: 

tipos, conceitos, material e métodos, interpretação e aplicabilidade dos resultados. 11. 

Nutrição clínica: Patologia da nutrição e dietoterapia nas doenças nutricionais. Assistência 

dietoterápica hospitalar, ambulatorial, em consultórios de nutrição e dietética e domicílios; 

Saúde coletiva e nutrição: programas de aplicação e nutrição, atenção primária e educação 

saúde, epidemiologia dos problemas nutricionais brasileiros, Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição, situação alimentar e nutricional no Brasil e segurança alimentar.  

Educação nutricional: conceitos, objetivos, metodologias e aspectos sociais, econômicos e 

culturais, planejamento, organização, implementação e avaliação de programas de educação 

nutricional. Alimentação coletiva: conceitos básicos da administração geral e sua aplicação a 

Unidade de Alimentação e Nutrição, planejamento e operacionalização de cardápios, tipos e 

sistema de serviços, planejamento físico funcional, controle e avaliação de recursos humanos, 

financeiros e de materiais, higienização, segurança e ergonomia no trabalho. Legislação 

relacionada à área de Nutrição e alimentos. 

 

PSICÓLOGO: 

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 
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linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: A história da Loucura: o modelo hospitalar e o conceito de 

doença mental; As Reformas Psiquiátricas; Legislação em Saúde Mental; Nosologia, 

Nosografia e psicopatologia: a clínica da Saúde Mental. A Clínica feita por muitos. 

Articulação entre clínica e reabilitação psicossocial. Projeto Terapêutico. 

Multidisciplinariedade. Noções básicas de psicanálise e suas interfaces com a saúde mental.  

Psicologia e Educação.  Psicologia e Saúde Pública 

 

TECNICO EM CONTABILIDADE: 

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 
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Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: Orçamento público: lei do plano plurianual, lei das diretrizes 

orçamentárias e lei do orçamento anual; conceitos. tipo de orçamento, créditos orçamentários 

e adicionais; receita governamental: conceito. classificação da receita pública. estágios da 

receita: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento; despesa governamental: conceito e 

classificações da despesa pública orçamentária e extraorçamentária; despesas obrigatórias de 

caráter continuado; estágios da despesa: fixação, empenho, liquidação e pagamento; 

contabilidade pública: conceito e campo de aplicação. A nova contabilidade aplicada ao setor 

público; o patrimônio público e o plano de contas aplicados ao setor público; demonstrações 

contábeis conforme a lei nº 4.320/64 e suas alterações. Administração pública: licitações e 

contratos públicos. conceito, objetivos, princípios, fases da licitação, modalidades de 

licitação, tipos de licitação, dispensa e inexigibilidade; conhecimentos básicos de SIAFI; 

contabilidade geral; estática patrimonial: ativo, passivo e patrimônio líquido; Escrituração 

contábil; Registro das operações típicas de uma empresa; Balanços patrimoniais e 

levantamento de contas; Demonstrações do resultado do exercício; Demais demonstrações 

contábeis segundo a lei 6.404/76 e suas alterações; Procedimentos contábeis básicos: métodos 

das partidas dobradas; Plano de contas; Análise e interpretação das demonstrações contábeis; 

Custos: noções, processo de formação, metodologias de apuração e análise. 
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TECNICO AGRICOLA:  

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: uso e conservação dos solos. Adubação em geral. Tipos e 

classificação de fertilizantes e corretivos. Irrigação e drenagem. Conhecimentos gerais de 

fitotecnia. Grandes culturas anuais. Grandes culturas perenes. Olericultura. Fruticultura. 

Silvicultura. Pastagens. Mecanização agrícola. Máquinas e implementos agrícolas. 

Regulagem de equipamentos agrícolas. Manutenção de máquinas e implementos agrícolas. 

Noções de fitossanidade. Identificação das principais pragas agrícolas. Manejo de pragas. Uso 

correto de agrotóxicos. Conhecimentos gerais de zootecnia. Bovinocultura. Avicultura. 

Ovinocultura. Caprinocultura. Piscicultura. Suinocultura. Noções de sanidade animal. Noções 

de higiene e de segurança individual, coletiva e de instalações. Noções de segurança no 

trabalho e de primeiros socorros. 
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM: 

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: Normas de biossegurança: descarte de material biológico; 

lavagem das mãos; uso de equipamento de proteção individual; Ações básicas no cuidado de 

enfermagem; Administração de medicamentos: vias de administração (via oral, via 

sublingual, via retal, via endovenosa, via intramuscular), diluições, técnicas de administração 

e de fracionamento, cuidados específicos na administração; Assistência de enfermagem a 

pacientes portadores de feridas; Sinais vitais: técnicas de verificação de temperatura, pressão 

arterial, pulso, movimentos respiratórios; anotações de enfermagem; Processo Saúde-doença; 

Promoção de Saúde: conceitos e estratégias; Princípios fundamentais do preparo, diluição e 

administração de medicamentos; Educação em Saúde: conceitos e técnicas; Doenças 

transmissíveis e não transmissíveis: conceitos e prevenção; Princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde; Código de Ética do Conselho Federal de Enfermagem; Lei do Exercício 
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Profissional de Enfermagem Nº 7.498/86; Decreto nº 94.406/87 – Regulamenta a Lei nº 

7.498/86; Atribuições do Técnico em Enfermagem; Humanização; Central de Material e 

Esterilização: princípios e métodos de assepsia, antissepsia, desinfecção e esterilização; 

Identificação de sinais e sintomas nas afecções: Cárdio-pulmonares, Vasculares, Gastro-

intestinais, Neurológicas, Urogenitais, Músculo esqueléticas, Endocrinológicas, 

Dermatológicas e Hematológicas; Necessidades humanas básicas: alimentação, hidratação, 

eliminação; Registro de Enfermagem no prontuário do paciente; Segurança do paciente; 

Procedimentos técnicos de enfermagem de higiene e conforto, sinais vitais identificação do 

paciente, medidas antropométricas e controles, posições para exames; Noções de Primeiros 

socorros, atendimentos de urgência e emergência; Aplicações quentes e frias: indicações, 

contra-indicações, técnicas e cuidados e Assistência de enfermagem ao exame físico: tipos de 

exame (material e posições). 

 

TECNICO EM FARMACIA:  

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 
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Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: operações farmacêuticas. Filtração, tamisação, trituração e 

extração. Cálculos em farmacotécnica. Sistema métrico decimal: medidas de massa e volume. 

Formas de expressão de concentrações na manipulação farmacêutica. Obtenção e controle de 

água purificada para farmácia com manipulação. Armazenamento e conservação de 

medicamentos. Princípios básicos de farmacotécnica. Formassólidas, semi‐sólidas e líquidas. 

Incompatibilidades químicas e físicas em manipulação farmacêutica. Controle de qualidade 

físico‐químico em farmácia com manipulação. Legislação sanitária e profissional. Conduta 

ética dos profissionais da área de saúde. Princípios gerais de segurança no trabalho. 

Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. Princípios de ergonomia no trabalho. Códigos e 

símbolos específicos de saúde e segurança no trabalho. 

 

TECNICO EM GESSO:  

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 
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Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: noções básicas de anatomia humana. anatomia do sistema 

esquelético: membros superiores, membros inferiores e coluna vertebral. Noções básicas de 

fisiologia articular e biomecânica. Noções de ortopedia e traumatologia. Noções básicas sobre 

os mecanismos de consolidação e reparo de fraturas, bem como das complicações mais 

frequentes. princípios de tratamento das lesões traumáticas do aparelho locomotor. lesões 

traumáticas mais frequentes: entorse, luxação, ruptura miotendínea e ligamentar, fraturas. 

princípios de tratamento dos distúrbios osteoarticulares. distúrbios mais frequentes: tendinite, 

tenossinovite, mialgia, sinovite e bursite. Noções sobre as principais doenças congênitas do 

aparelho locomotor. luxação congênita do quadril. luxação congênita do joelho. torcicolo. pé 

torto congênito, escoliose. osteogênese imperfeita. Aparelho gessado: conceito, finalidade e 

indicação. Imobilizações. classificação. tipos. materiais. instrumentos e equipamentos 

utilizados. técnicas de imobilização. princípios para colocação e retirada. aberturas em gesso. 

riscos e complicações relacionados à imobilização. cuidados pré, durante e após 

imobilizações. Noções básicas sobre trações cutâneas e esqueléticas. Princípios básicos de 

primeiros socorros. Conceitos básicos sobre infecção hospitalar e biossegurança. Ergonomia e 

segurança no trabalho. cuidados básicos, indicação e uso do EPI. Ética e relações humanas no 

trabalho. 

 

TÉCNICO EM INFORMATICA:  

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 
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funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: conhecimentos específicos: história da computação, noções 

gerais de informática, memória ram, word, excel, internet, sistema operacional windows, 

vírus, noções de operações com arquivos em ambiente windows, conhecimentos básicos de 

arquivos e pastas (diretórios). utilização do windows explorer: cópias, mover arquivos, criar 

diretórios, conhecimentos básicos de editor de textos (ambiente windows) criação de um novo 

documento, formatação e impressão, conhecimentos básicos de planilha eletrônica (ambiente 

windows) cálculo, formatação e impressão. organização e métodos de processamento da 

dados. fundamentos de processamento de dados hardware. aplicativos e utilitários de 

software. 

 

TÉCNICO EM LABORATÓRIO:    

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 
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funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: Soluções equivalentes – grama. Concentração das soluções. 

Diluição das soluções. Mistura e soluções. Volumetria, Análise volumétrica. Osmometria. 

Sinética e equilíbrios químicos. Técnicas bioquímicas. Material necessário para o laboratório 

clínico. Limpeza do material. Princípios gerais e técnica. Obtenção das amostras. Colorações 

na microbiologia e na hematologia. Esterilização (métodos). Preparo e solução. Medidas e 

unidades. Atividades padronizadas de laboratório – automatizadas ou técnicas clássicas - 

necessárias ao diagnóstico, nas áreas de parasitologia, microbiologia médica, imunologia, 

hematologia, bioquímica, biologia molecular e urinálise. Química e preparo de soluções. 

Biossegurança. Noções de biotério. 

 

TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO:  

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 
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funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: segurança do trabalho. higiene do trabalho. meios de 

comunicação, recursos audiovisuais e promocionais, dinâmica de grupo. psicologia das 

relações humanas e do trabalho. proteção contra incêndio. administração aplicada. 

normalização e legislação. estatísticas de acidentes. arranjo físico. movimentação e 

armazenamento de materiais. agentes ambientais. EPI e EPC. primeiros socorros. desenho 

técnico. ergonomia. princípios de tecnologia industrial. doenças profissionais. legislação 

sobre higiene e segurança do trabalho; segurança no transito; CIPA – comissão interna de 

prevenção de acidentes; campanhas e SIPATS; riscos ambientais: agentes químicos, físicos, 

biológicos, ergonômicos e mecânicos; elaboração do PPRA e PCMSO. 

 

TÉCNICO DE RADIOLOGIA:  

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 
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funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: física da Radiação (Natureza, Produção e Propriedades dos 

Raios X), Constituição e Funcionamento dos Aparelhos de Raios X, Constituição dos Tubos 

Formadores de Raios X, Unidade de dose e dosimetria, Filmes Radiográficos e 

Processamento Radiográfico, Fatores que influem na formação das imagens radiográficas, Os 

efeitos biológicos e os riscos associados aos Raios X, Radioproteção, Técnicas Radiográficas 

na Rotina Médica, Anatomia Radiográfica das principais incidências médicas, Técnicas 

Radiográficas Odontológicas, Anatomia Radiográfica das principais incidências 

odontológicas, Erros nas radiografias, Garantia de qualidade. 

 

TELEFONISTA:  

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 

relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 
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combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos: conhecimentos específicos: normas e habilidades de 

atendimento na área da telefonia; ética profissional; habilidades em operar equipamentos 

telefônicos e outros dispositivos nas comunicações internas, locais e interurbanas; habilidades 

na consulta às listas telefônicas ou agendas; habilidades na comunicação; requisitos 

importantes na rotina do trabalho da telefonista; materiais básicos utilizados pela telefonista; 

cuidados com o equipamento; qualidade no atendimento ao cliente; importância dos serviços 

prestados pela telefonista; inviolabilidade do sigilo das comunicações; trabalho em equipe 

como fator de qualidade. manual da telefonista, disponível em: . e – conhecimentos gerais e 

locais: atualidades gerais, no plano nacional e internacional, obtidos em meios de 

comunicação em geral, e conhecimentos locais, com base em dados gerais e históricos do 

município de Iguape 

/sp.  

 

TOPOGRAFO:  

Língua Portuguesa: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de 

estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e 

nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de 

linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações literais e inferências. 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. 

Ponto de vista do autor. 

Matemática: Teoria dos conjuntos. Conjuntos numéricos (definições, operações e 

propriedades): números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e 

números reais. Unidades de medida. Sistema métrico decimal. Mínimo múltiplo comum e 

máximo divisor comum. Relações: par ordenado, representação gráfica, produto cartesiano, 
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relação binária, domínio e imagem e relação inversa. Análise de gráficos e tabelas. Teoria das 

funções. Funções do 1º grau. Funções do 2º grau. Equações irracionais. Inequações 

irracionais. Potenciação. Radiciação. Equação do 1º e 2º grau. Trigonometria. Seqüências. 

Progressão aritmética e geométrica. Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Análise 

combinatória: principio fundamental de contagem, fatorial, permutações, arranjos e 

combinações. Binômio de Newton. Probabilidade. Razão e proporção. Regra de três simples e 

composta. Matemática financeira: porcentagem, capital, montante, descontos, lucros, 

prejuízos, taxas de juros, juros simples e juros compostos. Estatística. Geometria plana: 

ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferência e círculo, cálculo de áreas, 

Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. Geometria Espacial: poliedros regulares, pirâmides, 

prismas, cilindros, cones e cálculo de volumes. Resolução de situações-problema. 

Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e internacionais (TV, jornal, internet). 

Conhecimento sobre Iguape: História da cidade de Iguape.  

Conhecimentos específicos:  Noções de cartografia e geodésia. Sistemas de coordenadas e 

azimutes; Projeções de áreas equivalentes; Equipamentos topográficos tradicionais e 

eletrônicos; Levantamentos topográficos plani-altimétricos; Execução de mapas, locação de 

plataformas rurais, divisão de terras e estradas; 
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