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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA OS CARGOS - CONHECIMENTO ESPECÍFICO
1. NÍVEL C
CARGO: Assistente de Tecnologia

da Informação

1 Noções básicas de arquitetura de computadores: barramento, processador, memória, E/S. 2 Noções
básicas de sistemas operacionais: gerência de memória, sistema de E/S, sistemas de arquivos. 3
Arquitetura cliente-servidor multicamadas. 4 Conceitos básicos sobre desenvolvimento e manutenção de
sistemas e aplicações. 5 Administração de sistemas Windows e Unix/Linux: instalação de sistemas
operacionais, particionamento de disco, dual boot, comandos básicos Windows e Unix/Linux,
gerenciamento de usuários, contas e grupos de usuários, instalação de software, atualizações e
manutenção do sistema, configuração em rede, ferramentas administrativas, máquinas 35 virtuais, licença
de software, software livre, código aberto. 6 Redes de computadores: acesso remoto, topologia de redes,
equipamentos de interconexão (hubs, switches, roteadores, pontos de acesso wireless), cabeamento
estruturado. 7 Protocolo NetBios, protocolo TCP/IP, configuração de redes IP, princípios básicos de
roteamento, CIDR, redes wireless 80211a/b/g/n, NAT, VLANs. 8 Serviços Internet e instalação nas
plataformas Windows e Linux VoIP. 9 Segurança de sistemas: autenticação e autorização, firewalls,
antivírus, IDS, malwares, VPN, certificados digitais, chaves pública e privadas, protocolos seguros.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA OS CARGOS - CONHECIMENTO ESPECÍFICO
2. NÍVEL D
CARGO: Técnico em Contabilidade
1. Contabilidade Geral: Atos e fatos contábeis. Normas Brasileiras de Contabilidade. Estrutura Conceitual

para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro – Pronunciamento Técnico CPC 00.
Registros contábeis. Lançamentos e escrituração contábil. Operações comerciais e contábeis em registros
nos Livros: Diário e Razão. Conceitos, elaboração e análise de Balancetes e Demonstrações Financeiras
e/ou Contábeis de acordo com a Lei 6.404/76 e suas alterações posteriores. Avaliação e controle de
estoques. Tratamento contábil do ativo circulante e não circulante. 2. Contabilidade Governamental:
Conceitos e objetivos do orçamento estatal. Ciclo orçamentário. Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público. NBC TSP Estrutura Conceitual. MCASP, parte I, PCO [Portaria Conjunta
STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014]. Estágios e classificação da receita orçamentária. Estágio e
classificação da despesa orçamentária. Lei Federal nº.4.320/64, inclusive créditos adicionais. Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e suas alterações posteriores. Conceitos e campo de
aplicação da contabilidade governamental. Patrimônio público sob os aspectos qualitativo e quantitativo.
Lançamento e escrituração contábil. Princípios de contabilidade aplicados ao setor público. MCASP, parte
II, PCP (Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014). Preparação e elaboração das demonstrações
contábeis do setor público, inclusive inventário e controle de bens patrimoniais. MCASP, parte III, PCE
(Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014). Elaboração de demonstrações contábeis na ótica
anterior ao MCASP: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstrativo
das Variações Patrimoniais. MCASP, parte IV, PCE (Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014).
MCASP, parte V, DCASP (Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014). 3. Contabilidade
Tributária: Retenções Federais PIS/PASEP/COFINS/CSLL. Lei Complementar nº. 116/2003 – Imposto
sobre serviço de qualquer natureza. 4. Noções de Informática: Componentes de um computador e
periféricos; Utilização do sistema operacional Windows 7. Utilização dos aplicativos Microsoft Office
Word, Excel e PowerPoint 2013. Utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à
Internet.
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3. NÍVEL E

Médico Psiquiatria
1 Ética médica. 2 Psicopatologia.2.2 Delirium, demência, transtornos amnésticos e outros transtornos
cognitivos. 2.3 Aspectos neuropsiquiátricos de infecção do HIV no SIDA. 2.4 Transtornos relacionados
ao uso de substâncias psicoativas. Esquizofrenia. 2.5 Outros Transtornos Psicóticos: esquizoafetivo,
esquizofreniforme, psicótico breve, delirante persistente, delirante induzido. 3 Síndromes psiquiátricas do
puerpério. 4 Transtornos do humor. 5 Transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos de hábitos e
impulsos. 6 Transtornos Fóbicos-Ansiosos: fobia específica, social e agorafobia.7 Outros Transtornos de
Ansiedade: transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada. 8 Transtornos somatoformes. 9
Transtornos alimentares.10 Transtornos do sono. 11 Transtornos de adaptação e transtorno de estresse
póstraumático.12 Transtornos dissociativos. 13 Transtornos da identidade e da preferência sexual. 14
Transtornos da personalidade. 15 Transtornos factícios, simulação, não adesão ao tratamento. 16 Retardo
mental. 17 Transtornos do desenvolvimento psicológico. 18 Transtornos de Déficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH). 19 Transtornos compor tamentais e emocionais que aparecem habitualmente
durante a infância ou adolescência. 20 Transtornos psiquiátricos relacionados ao envelhecimento. 21
Interconsulta psiquiátrica. 22 Transtornos Mentais causados por uma condição médica geral. 23
Emergências psiquiátricas.

24Psicoterapias. 24.1 Psicofarmacologia e Psicofarmacoterapia. 24.2

Eletroconvulsoterapia e outras terapias biológicas. 25 Psiquiatria Forense: Responsabilidade Penal e
Capacidade Civil. 26 Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos. Diagnóstico Sindrômico e Diagnóstico
Nosológico em Psiquiatria. 27 Classificação em Psiquiatria: CID-10 e DSM-IV-TR. 28 Neuroimagem em
Psiquiatria.

Médico Generalista
Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes; 1.Atenção à saúde da criança e do
adolescente: puericultura: crescimento; desenvolvimento; nutrição e aleitamento materno; imunização.
RN com possibilidade de infecção bacteriana; exame físico do RN. Exame físico do lactente e seus
problemas mais prevalentes. Anemias Febre em crianças: abordagem diagnóstica e terapêutica: infecções
respiratórias agudas (processo viral e bacteriano), otite, sinusite, amigdalite, criança com pneumonia
sinais de alerta em criança com febre (meningites, septicemia, encefalites). Diarreia/desidratação
diagnóstico e conduta. Parasitoses intestinais, edema e alterações urinárias em pediatria, infecção
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urinária; atenção ao adolescente: problemas clínicos mais prevalentes na adolescência. Linfadenopatias e
análise do hemograma. 2. Atenção à saúde da mulher: ginecologia na atenção primária: anticoncepção,
inclusive de emergência, planejamento familiar, direitos sexuais e reprodutivos; paciente com alterações
menstruais; paciente com dor pélvica (aguda, crônica e cíclica); secreção vaginal e prurido vulvar;
prevenção do câncer de colo uterino; climatério e osteoporose na mulher; doenças benignas da mama,
câncer de mama. Obstetrícia na atenção primária assistência pré-natal: alterações fisiológicas na mulher,
crescimento fetal; Exames importantes imunização. Orientações gerais e queixas prevalentes na gestação:
nutrição, exercício físico, uso de fármacos e outras exposições na gestação e lactação; sinais de risco:
gravidez na adolescência, hipertensão e diabetes na gestação; infecções na gestação: ISTs e transmissão
vertical de HIV. Crescimento intrauterino retardado; riscos de prematuridade; assistência ao parto normal;
cuidados no puerpério normal e quando suspeitar de alterações; depressão e psicose puerperal. 3. Doenças
prevalentes nos adultos: dispneia e dor torácica: cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca congestiva
e sopros (valvopatia); ECG normal e arritmias; paciente com patologia renal/insuficiência renal; doenças
da tireoide; hipertensão arterial sistêmica; dislipidemias; diabetes mellitus; abordagem do paciente com
morbidades associadas a: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), dislipidemias, diabetes, obesidade;
acidente vascular cerebral; saúde da população negra, uso abusivo de álcool e outras drogas. 4.
Ferramentas em medicina da família medicina baseada em evidências na consulta ambulatorial. 5.
Problemas clínicos e cirúrgicos prevalentes na atenção primária: convulsão na criança e no adulto:
convulsão febril, estado de mal epilético, epilepsia no alcoólatra e epilepsia na gravidez; asma e doença
pulmonar obstrutiva crônica resfriados, gripes e pneumonias; rinite alérgica; principais problemas
dermatológicos na atenção primária; reumatismo, artrites, bursites, tendinites e neuropatias de
compressão, lúpus; anemias, doenças prevalentes em urologia. 6. Atenção aos problemas psiquiátricos
prevalentes na atenção primária: transtornos ansiosos e uso de ansiolíticos: transtornos conversivos
somatoformes e psicossomáticos; alcoolismo e outras dependências químicas; esquizofrenia e uso de
antipsicóticos. 7. Atenção ao idoso: incontinência urinária osteoporose; paciente idoso acamado
demência; mal de parkinson; promoção e manutenção da saúde do idoso. 8. Doenças infecciosas no
adulto e na criança: doenças exantemáticas; Imunização no adulto; febre reumática e endocardites
infecciosas; tuberculose: diagnóstico e tratamento (adulto e criança); tuberculose/HIV (co-infecção
diagnóstico. Hanseniase; abordagem das DSTs; infecção pelo HIV na criança e no adulto. Doenças de
Notificação compulsória 9. Emergência clinica: acidentes por animais peçonhentos; envenenamentos
agudos; Reações alérgicas graves. 10. Ética e legislação profissional. 12. Educação em saúde. Educação
popular em saúde e sua aplicação na prevenção, promoção, proteção e reabilitação.
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