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NÍVEL MÉDIO - CLASSE D

CONHECIMENTOS COMUNS
CARGOS DA CLASSE D

Português: 1. Compreensão e interpretação de texto. 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Significação
de palavras e expressões. 5. Relações de sinonímia e de antonímia. 6. Ortografia. 7. Acentuação gráfica. 8. Uso da crase. 9.
Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. 10. Morfologia: classes de palavras
variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. 11. Locuções verbais (perífrases verbais). 12. Funções do “que” e do “se”.
13. Formação de palavras. 14. Elementos de comunicação. 15. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre
orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação). 16. Concordância
verbal e nominal. 17. Regência verbal e nominal. 18. Colocação pronominal. 19. Emprego dos sinais de pontuação e sua
função no texto. 20. Elementos de coesão. 21. Função textual dos vocábulos. 22. Variação linguística.

Administração Pública: 1. Administração Pública Federal: Disposições Gerais (Constituição Federal, Título III, Capítulo VII).
2. Agente Público: função pública,  atendimento ao cidadão. 3. Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais – Direitos,
deveres, proibições e responsabilidades. (Lei nº 8.112, de 11/12/1990). 4. Ética na Administração Pública Federal (Decreto nº
1.171, de  22/06/1994)  e sanções  aplicáveis  aos  agentes públicos nos  casos de enriquecimento ilícito  (Lei  nº.  8.429,  de
02/06/1992).  5.  Estatuto  e  Regimento  Geral  da  UFOB,  disponível  em
https://ufob.edu.br/component/phocadownload/category/17-estatuto-e-regimento-ufob  Estatuto Aprovado em 20 de julho de
2017 na  reunião  extraordinária  do  Conselho  Universitário  da  UFOB  e  disponível  em: https://ufob.edu.br/a-
ufob/documentos/marcos-regulatorios.6. Processo Administrativo: normas básicas no âmbito da Administração Federal. (Lei
nº  9.784,  de  29/01/1999).  7.  Noções  de  Administração:  acadêmica  e  financeira,  de  recursos  humanos,  de  material  e
patrimônio.  8.  Licitação:  conceito,  finalidades,  princípios  e  objeto;  obrigatoriedade,  dispensa,  inexigibilidade  e  vedação;
modalidades e tipos, revogação e anulação; sanções. (Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e Lei nº 10.520, de 17/07/2002). 9. Controle
Interno  e  Controle  Externo  na  Administração  Pública:  conceito  e  abrangência.  10.  Lei  de  Acesso  à  Informação  (Lei  nº
12.527/2011 e Decreto nº 7.724/2012).

Informática Básica - (Para todos os cargos, exceto para o cargo de Técnico de Tecnologia da Informação ): 1. Conceitos
e fundamentos básicos. 2. Conhecimento e utilização dos principais softwares utilitários (compactadores de arquivos, chat,
clientes de e-mails, reprodutores de vídeo, visualizadores de imagem, antivírus). 3. Identificação e manipulação de arquivos. 4.
Backup  de  arquivos.  5.  Conceitos  básicos  de  Hardware  (Placa  mãe,  memórias,  processadores  (CPU)  e  disco  de
armazenamento HDs, CDs e DVDs). 6. Periféricos de computadores.  7. Ambientes operacionais: utilização dos sistemas
operacionais Windows 7 e Windows 10. 8. Conceitos básicos sobre Linux e Software Livre. 9.  Utilização de ferramentas de
texto, planilha e apresentação do pacote Microsoft Office (Word,  Excel e PowerPoint)  – versões 2010, 2013 e 2016.  10.
Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote LibreOffice (Writer, Calc e Impress) - versões 5 e 6 . 11.
Utilização e configuração de e-mail  no Microsoft Outlook. 12. Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet,
busca e pesquisa na Web, mecanismos de busca na Web. 13. Navegadores de internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome. 14. Segurança na internet; vírus de computadores; Spyware; Malware; Phishing e Spam. 15. Transferência de
arquivos pela internet.

Raciocínio Lógico - (Apenas para o cargo de Técnico de Tecnologia da Informação): 1. Estruturas lógicas. 2. Lógica
sentencial  ou proposicional: proposições simples e compostas, operadores lógicos, tabelas-verdade, equivalências, leis de
Morgan.  3.  Diagramas lógicos.  4.  Lógica  de  primeira  ordem.  5.  Operações  com conjuntos.  6.  Lógica  de argumentação:
analogias,  inferências,  deduções  e  conclusões.  7.  Raciocínio  lógico  envolvendo  problemas  aritméticos,  geométricos  e
matriciais. 8. Raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal. 9. Princípios de
contagem, combinatória e probabilidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CLASSE D

CÓD. CARGO 201 e 206 Técnico de Tecnologia da Informação
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Conhecimentos Específicos: 1. Programação: Algoritmos e estruturas de dados. 2. Engenharia de software: Noções básicas.
3. Linguagem de marcação: HTML e XML. 4. Noções de programação em Java (JEE, Servelets, JSP e EJB). Depuração de
código.  5.  Infraestrutura:  Segurança  física  e  lógica;  Firewall  e  proxies;  Criptografia;  VPN;  Softwares  maliciosos  (Vírus,
Spywares, Rootkit, etc); Sistemas de detecção de intrusão; Certificação Digital; Noções de Políticas Segurança da Informação
(ISO 27001:2005).  6.  Noções de gerenciamento  de Serviços  (ITIL® versão 3,  COBIT).  7.  Arquitetura  de Computadores:
Arquiteturas RISC e CISC; Organização do processador; Organização de memória; Conceitos de concorrência, paralelismo e
computação  distribuída;  Taxonomia  de  Flynn;  Arquiteturas  de  sistemas  distribuídos:  SMP e  MPP;  Conceitos  básicos  de
computação  em  aglomerados  (Cluster)  e  de  computação  em  grades  (Grids);  Balanceamento  de  carga;  Avaliação  de
desempenho.  Sistemas  Operacionais:  Estrutura  do  SO;  Gerência  do  processador;  Gerência  de  memória;  Sistemas  de
arquivos;  Entrada  e  saída.  8.  Redes  de  Computadores:  Arquiteturas  de  rede;  Topologias;  Equipamentos  de  conexão  e
transmissão; QOS; Modelo OSI da ISO; Arquitetura e protocolos TCP/IP; Nível de aplicação TCP/IP: DNS, FTP, NFS, TELNET,
SMTP, HTTP,  LDAP,  DHCP, IPSEC, SSH, SNMP e NAT;  Noções básicas  de IPv6;  Conceitos de Storage (NAS e SAN).
Ambiente UNIX: Instalação e suporte a TCP/IP, DHCP, DNS, NIS, CIFS, NFS, serviços de impressão em rede; Instalação e
configuração do Servidor Apache; Integração com ambiente Windows, Linguagens de Script. 9. Ambiente Microsoft Windows.
Instalação e suporte de TCP/IP, DHCP, DNS; Active Directory, IIS, Terminal Services; Serviços de arquivo e impressão em
rede; Integração com ambiente Unix; Linguagens de Script. Conceitos de virtualização.

CÓD. CARGO 202 Técnico em Mecânica

Conhecimentos  Específicos:  1.  Instalação  de  equipamentos  e  sistemas  mecânicos  –  normas  técnicas,  procedimentos,
ferramentas utilizadas, leitura e interpretação de projetos e catálogos e normas de segurança. 2.  Sistemas e instalações
mecânicos  cálculos,  medições,  resistência  dos  materiais,  processos  de  fabricação,  pesquisa,  bem como os  aparelhos  e
equipamentos para realizá-las. 3. Desenho Técnico – esboços, plantas, projetos, especificações, normas técnicas, escalas,
leitura e interpretação de projetos inerente ao cargo. 4. Manutenção e inspeção de equipamentos mecânicos e hidráulicos:
sistemas térmicos,  manutenção mecânica,  equipamentos  industriais,  solda,  máquinas  hidráulicas,  elementos de máquina,
ajustagem, ensaios mecânicos, fundamentos de sistemas hidráulico‐pneumáticos. 5. Manutenção e controle de arquivo técnico
pareceres  e  laudos  técnicos,  organização  e  normas,  suprimento,  verificação  de  qualidade  e  especificações  técnicas.  6.
Metrologia,  equipamentos  de  pitometria  e  macromedição  –  instalação  aferição,  medição  e  cálculos  correlatos.  7.
Acoplamentos. 8. Alinhamentos. 9. Perdas de carga em sistemas hidráulicos. 10. Bombas – tipos, princípios de funcionamento,
falhas.

CÓD. CARGO 203 Técnico de Laboratório/Química

Conhecimentos Específicos: 1. Química: 1.1. Química geral e inorgânica. 1.1.1. Tabela Periódica. 1.1.2. funções químicas.
1.1.3. estequiometria. 1.1.4. estudo dos gases. 1.2. Físico-química. 1.2.1. reações de oxirredução. 1.2.2. cinética e equilíbrio
químico. 1.2.3. eletroquímica. 1.3. Química orgânica. 1.3.1. hidrocarbonetos. 1.3.2. polímeros. 2. Noções básicas de segurança
no laboratório e de análise de risco de processos:  2.1.  Estocagem de reagentes químicos.  2.2.  Riscos de incêndios em
solventes inflamáveis. 2.3. Misturas explosivas. 2.4. Reagentes perigosos pela toxidade e/ou reatividade. 2.5. Equipamentos
de  proteção  individual  e  coletivo.  2.6.  Noções  de  primeiros  socorros.  2.7.  Biossegurança  em laboratório  químico.  2.7.1.
exposição ocupacional a riscos químicos e físicos. 3. Técnicas básicas de laboratório: 3.1. Uso e conservação de aparelhagem
comum de um laboratório. 3.2. Vidraria aferida. 3.2.1. identificação, uso e limpeza de vidraria aferida usada nas diversas
operações em um laboratório. 3.2.2. identificação, uso e calibração de aparelhagem volumétrica e graduada. 3.3. Preparação
de amostras e de materiais. 3.4. Preparo de soluções. 3.5. Métodos de separação. 3.5.1. filtração. 3.5.2. decantação. 3.5.3.
centrifugação.  3.5.4.  extração  por  solvente.  3.5.5.  cristalização.  3.5.6.  precipitação.  3.5.7.  destilação.  3.6.  Sistemas  de
aquecimento e refrigeração: 3.6.1.  secagem de substâncias.  3.6.2.  manuseio e pesagem de substâncias.  4.  Técnicas de
amostragem e manuseio das amostras: 4.1. Preservação de amostras. 4.2. Amostragem de sólidos, líquidos e gases. 4.3.
Cuidados.  5.  Análise  química:  5.1.  Definição.  5.2.  Análise  química qualitativa  e  quantitativa.  5.3.  Etapas  de uma análise
química.  5.4.  Escolha de método de análise  para uma amostra.  5.5.  Aplicações.  6.  Análises quantitativas  clássicas:  6.1.
Volumetria. 6.2. Gravimetria. 7. Análises instrumentais: 7.1. Técnicas eletroanalíticas. 7.2. Técnicas espectroanalíticas. 7.3.
Cromatografias líquidas e gasosas.

CÓD. CARGO 204 Assistente em Administração

Conhecimentos  Específicos: 1.  Conhecimentos  Básicos  em  Administração:  características  básicas  das  organizações,
natureza, finalidade, evolução, níveis e departamentalização; Funções do processo administrativo: planejamento, organização,
direção e controle. 2. Técnicas de arquivo e controle de documentos: classificação, codificação, catalogação e arquivamento
de documentos.  3.  Relações  Humanas no Trabalho e  Liderança:  O papel  do  gestor,  estilos  de liderança,  elementos  da
comunicação  na  organização,  fatores  que  influenciam  na  motivação  (hierarquia  de  necessidades  de  Maslow  e  fatores
higiênicos e motivacionais de Herzberg). 4. Noções de Direito Constitucional e Administrativo: princípios da administração
pública (conceitos e aplicações dos princípios previstos no caput do art.  37 da Constituição Federal de 1988); processos
administrativos (Lei Federal n° 9.784/99); improbidade administrativa (Lei Federal no 8.429/92). 5. Elementos de Redação
Oficial: aspectos gerais da redação oficial, o padrão ofício (partes do documento, aviso e ofício, memorando), exposição de
motivos,  mensagem,  correio  eletrônico,  parecer;  orientações  do  Manual  de  Redação  da  Presidência  da  República.  6.
Conhecimentos básicos em Administração de Patrimônio, Materiais e Logística: compras e contratações públicas (legislação
sobre licitações), coleta de preços, gestão e controle de estoque, distribuição de material, inventário de bens patrimoniais. 7.
Administração  Financeira  e  Orçamentária:  o  processo  orçamentário  (plano  plurianual,  lei  de  diretrizes  orçamentárias,  lei
orçamentária  anual,  lei  de  responsabilidade fiscal);  classificação das  receitas  e  despesas  públicas;  matemática  básica  e
cálculos financeiros básicos: porcentagem, juros simples, razão e proporção, fluxo de caixa (taxa interna de retorno, valor
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futuro e valor presente); gestão de custos

CÓD. CARGO 205 Taxidermista

Conhecimentos Específicos: 1. Bases sobre anatomia comparada de vertebrados. 2. Técnicas de maceração de cadáveres
3. Técnicas de conservação de esqueletos. 4. Taxidermia de peixes, de aves e de mamíferos. 5. Técnicas para conservação
de animais taxidermizados.

CÓD. CARGO 207 Técnico em Audiovisual

Conhecimentos Específicos:1.  Conhecimento profundo em edição de áudio e vídeo através de programas como o Sony
Vegas, Adobe premiere, After Effects, Sound Forge. 2. Áudio: instalação e operacionalização de sistemas de áudio digital e
analógico, propriedades e teoria sobre acústica (física acústica básica). 3. Representação, armazenamento e processamento
digital de áudio. 4. Equipamentos e dispositivos de áudio (analógicos e digitais): reprodução e gravação em vários suportes e
formatos. 5. Principais equipamentos de sonorização: funções e manuseio. 6. Noções de mixagem: ajuste de graves, agudos,
equalizações,  potência.  7.  Conexões  dos  equipamentos  e  de  cabos  e  caixas.  8.  Sistema  de  monitoramento  de  palco;
Manutenção e prevenção de cabos. 9. Noções de diferentes microfones e seus posicionamentos e adequações. 10. Gravação
e reprodução de sons variados. 11. Vídeo: Montagem de equipamentos de projeção cinematográfica, representação digital e
noções de processamento de imagens. 12. Sistemas analógicos de vídeo para difusão, gravação e reprodução. 13. Interfaces
para sinais e controle de vídeo. 14. Sistemas digitais de vídeo: representação, armazenamento e processamento digital de
vídeo. 15.  Registro e controle de equipamento e material  gravado em áudio e vídeo. 16.  Conhecimento sobre o uso de
filmadoras e suas funções como ajuste de foco, diafragma, enquadramentos, e outras funções e qualidade de gravação e
formatos de vídeo e de arquivos. 17. Filmagem, operacionalização, conhecimentos técnicos específicos, técnicas utilizadas em
rádio e TV, produção, pós-produção, edição. 18. Iluminação cênica: digital e analógica, conhecimentos de terminologias e
técnicas específicas, Iluminação: Conceitos básicos de iluminação de estúdio e temperaturas de cor, Iluminação cênica: digital
e analógica.

CÓD. CARGO 208 Técnico em Contabilidade

Conhecimentos Específicos: 1.  Contabilidade Geral:  1.1 Estática patrimonial. 1.2. Plano de contas. 1.3. Procedimentos
contábeis  básicos:  método das partidas dobradas;  atos e fatos  contábeis;  fórmulas de lançamento.  1.4.  As variações do
patrimônio líquido.  1.5.  Registro das operações típicas de uma empresa.  1.6.  Operações com mercadorias.  1.7.  Balanço
patrimonial. 1.8. Demonstração do Resultado do Exercício. 1.9. Outras demonstrações contábeis segundo a Lei 6.404/76, a Lei
11.638/07  e  demais  atualizações.  1.10.  Problemas  contábeis  diversos:  provisão  para  devedores  duvidosos;  operações
financeiras  (desconto  de  nota  promissória,  empréstimos  pré-fixados,  descontos  de  duplicatas  a  receber,  aplicações
financeiras); reservas e provisões; depreciação, amortização e exaustão.
2. Contabilidade Pública: 2.1. Sistema orçamentário; sistema financeiro; sistema patrimonial; sistema de compensação e
campo de atuação, noções gerais. 2.2 Orçamento público. 2.3. Receita pública: classificação legal da receita orçamentária;
receita extraorçamentária;  receitas intra-orçamentárias; estágios da receita pública;  quitações; resíduos ativos ou restos a
arrecadar; dívida ativa; restituições de receitas. 2.4. Despesa pública: classificação legal da despesa orçamentária; despesa
extra-orçamentária;  estágios  da  despesa;  restos  a  pagar  ou  resíduos  passivos;  dívida  pública;  despesas  de  exercícios
anteriores. 2.5. Regimes contábeis: regime de Caixa, regime de competência (princípio da competência) e escrituração na
Contabilidade Pública. 2.6. Regime de adiantamento. 2.7. Patrimônio público. 2.8. Créditos adicionais. 2.9. Levantamento de
balanços: balanço orçamentário; balanço financeiro; balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. 2.10.
Estrutura do órgão de controle contábil na administração pública: tipos de estrutura; evolução do sistema de controle no Brasil;
controle interno integrado e a controladoria e a lei 4.320/64.

CÓD. CARGO 209 Técnico em Telecomunicações

Conhecimentos  Específicos:  1.  Princípios  de  Telecomunicações.  2.  Infraestrutura  de  Redes  e  Sistemas  de
Telecomunicações80h.  3.  Tecnologias  e  Equipamentos  de  Redes  e  Sistemas  de  Telecomunicações.  4.  Instalação  de
Equipamentos.  5.  Protocolo  de  Redes.  6.  Configuração  e  Manutenção  de  Equipamentos  de  Redes  e  Sistemas  de
Telecomunicações. 7. Configuração e Manutenção de Equipamentos de Telefonia e VoLP. 8. Monitoração de Redes.

NÍVEL SUPERIOR - CLASSE E

CONHECIMENTOS COMUNS
CLASSE E

Português: 1. Compreensão e interpretação de texto. 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Significação
de palavras e expressões. 5. Relações de sinonímia e de antonímia. 6. Ortografia. 7. Acentuação gráfica. 8. Uso da crase. 9.
Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. 10. Morfologia: classes de palavras
variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. 11. Locuções verbais (perífrases verbais). 12. Funções do “que” e do “se”.
13. Formação de palavras. 14. Elementos de comunicação. 15. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre
orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação). 16. Concordância
verbal e nominal. 17. Regência verbal e nominal. 18. Colocação pronominal. 19. Emprego dos sinais de pontuação e sua
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função no texto. 20. Elementos de coesão. 21. Função textual dos vocábulos. 22. Variação linguística.

Administração Pública: 1. Administração Pública Federal: Disposições Gerais (Constituição Federal, Título III, Capítulo VII).
2. Agente Público: função pública,  atendimento ao cidadão. 3. Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais – Direitos,
deveres, proibições e responsabilidades. (Lei nº 8.112, de 11/12/1990). 4. Ética na Administração Pública Federal (Decreto nº
1.171,  de  22/06/1994)  e  sanções  aplicáveis  aos  agentes  públicos  nos  casos  de enriquecimento  ilícito  (Lei  nº  8.429,  de
02/06/19292).  5.  Estatuto  e  Regimento  Geral  da  UFOB,  disponível  em
https://ufob.edu.br/component/phocadownload/category/17-estatuto-e-regimento-ufob. Estatuto Aprovado em 20 de julho de
2017 na  reunião  extraordinária  do  Conselho  Universitário  da  UFOB  e  disponível  em: https://ufob.edu.br/a-
ufob/documentos/marcos-regulatorios. 6. Processo Administrativo: normas básicas no âmbito da Administração Federal. (Lei
nº 9.784, de 29/01/1999)7. Administração Pública: acadêmica e financeira, de recursos humanos, de material e patrimônio. 8.
Licitação: conceito, finalidades, princípios e objeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; modalidades e tipos,
revogação e anulação; sanções. (Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e Lei nº 10.520, de 17/07/2002). 9. Controle Interno e Controle
Externo na Administração Pública: conceito e abrangência. 10. Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011 e Decreto nº
7.724/2012).

Informática Básica -  (todos os cargos,  exceto para Analista de Tecnologia da Informação): 1. Conceitos de Internet e
intranet.  2.  Conceitos  e  modos  de utilização de  tecnologias,  ferramentas,  aplicativos  e  procedimentos  de  informática.  3.
Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações utilizando-se a suíte de
escritório  Microsoft  Office.  4.  Conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais  Windows 7 e 10.  5.  Noções de
ferramentas e aplicativos de navegação e correio eletrônico. 6. Noções de segurança e proteção: vírus, worms e derivados.

Raciocínio  Lógico  -  (Apenas  para  os cargos de  Analista  de  Tecnologia  da  Informação/Desenvolvimento e
Infraestrutura): 1. Estruturas lógicas. 2. Lógica sentencial ou proposicional: proposições simples e compostas, operadores
lógicos, tabelas-verdade, equivalências, leis de Morgan. 3. Diagramas lógicos. 4. Lógica de primeira ordem. 5. Operações com
conjuntos.  6.  Lógica  de  argumentação:  analogias,  inferências,  deduções  e  conclusões.  7.  Raciocínio  lógico  envolvendo
problemas aritméticos, geométricos e matriciais. 8. Raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação
espacial e temporal. 9. Princípios de contagem, combinatória e probabilidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CLASSE E

CÓD. CARGO 401 e 417 Médico Veterinário

Conhecimentos Específicos: 1. Parasitologia veterinária de pequenos animais. 2. Farmacologia veterinária. 3. Patologia ge-
ral. 3. Patologia clínica veterinária de pequenos animais. 4. Toxicologia veterinária. 5. Clínica de pequenos animais.
6. Clínica de ruminantes. 6. Doenças infecciosas e parasitárias em pequenos animais. 7. Terapêutica veterinária em pequenos 
animais. 8. Saneamento e Epidemiologia. 9. Manejo sanitário de bovinos, caprinos, ovinos e suínos. 10. Fisiopatologia da re-
produção. 11. Obstetrícia veterinária. 12. Diagnóstico por imagem em veterinária. 13. Anestesiologia em pequenos animais ve-
terinária. 14. Cirurgia de pequenos animais.15. Clínica cirúrgica veterinária. 16. Cirurgia de grandes animais. 15. Alimentação 
animal. 16. Nutrição animal. 17. Bovinocultura. 18. Caprinocultura e ovinocultura. 19. Suinocultura. 20. Neonatologia bovina, 
caprina, ovina e suína. 21. Medicina veterinária preventiva e saúde pública. 22. Defesa sanitária animal. 23. Ética profissional.

CÓD. CARGO 402 Técnico em Assuntos Educacionais

Conhecimentos Específicos: 1.  A Educação Superior  no Brasil:  modelos e estrutura.  A Universidade no Século XXI.  A
Educação Superior e o Plano Nacional de Educação. 2. Legislação Educacional. LDB 9.394/96. Resolução CNE/CES nº 1, de
3 de abril de 2001. Estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação, Decreto nº 6.096, de 24 de abril de
2007. Institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI, Lei nº
10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), e o Parecer nº 67 do
CNE/CES. Estabelece um referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação. Políticas Públicas
para a Educação Superior.  Políticas  de Ações  Afirmativas da Educação Superior  Brasileira.  Financiamento  da Educação
Superior. Gestão Democrática. 3. Gestão Pedagógica do Ensino Superior. O Ensino, a aprendizagem e a formação profissional
na Educação Superior. Organização didático-pedagógica da formação profissional na Universidade. Categorias da didática:
objetivos, conteúdos, métodos ou estratégias de ensino, recursos didáticos, avaliação da aprendizagem no ensino superior. A
formação de Competências e Habilidades profissionais. A formação de atitudes e valores na Universidade. Fundamentos
psicológicos da aprendizagem: As contribuições da Escola Condutista,  de J. Bruner, de J. Piaget e L. S. Vygotsky, A;  N.
Leontiev,  da Aprendizagem Significativa,  da Aprendizagem Colaborativa.  Metacognição.  O uso de situações  problemas e
problemas na formação Profissional. Projetos de ensino e de aprendizagem. Planejamento do ensino e da aprendizagem. O
estágio na formação profissional.  A comunicação pedagógica.  Novas Tecnologias da Informação e das Comunicações na
formação Profissional universitária e nas atividades do técnico em assuntos educacionais. Educação a distância. Inclusão
social e atenção a pessoas com deficiências e altas habilidades cognitivas. 4. O Projeto Político-Pedagógico e o Currículo dos
Cursos de Graduação. O Currículo e os programas da formação Profissional. O tempo e o espaço da formação profissional na
Universidade. Supervisão e Orientação Pedagógica. O trabalho com os estudantes e a família. 5. A pesquisa e a extensão na
Universidade. Funções, organização e funcionamento da pós-graduação e da extensão universitária. Projetos de extensão e
de ensino. 6. Avaliação Institucional e da aprendizagem. Sistema Nacional de Avaliação Superior: SINAES. O Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes (Enade). A problemática da evasão na universidade. 7. O professor e a docência Universitária.
Saberes,  profissionalização  e  a  formação  continuada  do  professor  universitário:  princípios,  fundamentos  e  estratégias
formativas.  A pesquisa,  a  reflexão  e  a  crítica  na  formação  continuada  e  no  desenvolvimento  profissional  do  professor
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universitário. A formação e capacitação de servidores. 8. O uso da estatística na atividade profissional do técnico em assuntos
educacionais.

CÓD. CARGO 403 e 407 Assistente Social

Conhecimentos Específicos: 1. Os fundamentos históricos, teóricos, metodológicos e éticos do Serviço Social no Brasil; o
significado  social  da  profissão  na  reprodução  das  relações  sociais  capitalistas;  os  desafios  ao  Serviço  Social  na
contemporaneidade e os diferentes espaços sócio ocupacionais. 2. Questão social, direitos e a trajetória das políticas sociais
no Brasil; a Política de Seguridade Social Brasileira; desigualdades, diversidade e os marcos históricos e legais das Políticas
de Ação Afirmativa no Brasil. 3. O Projeto Ético-Político do Serviço Social e o trabalho profissional; a Lei de Regulamentação
da Profissão, o Código de Ética do Assistente Social e as Resoluções do CFESS sobre o trabalho profissional; a dimensão
investigativa do trabalho do assistente social e o instrumental técnico-operativo.

CÓD. CARGO 404 Analista de Tecnologia da Informação/Desenvolvimento

Conhecimentos Específicos: 1. Linguagens de Programação: Conceitos básicos e características estruturais das linguagens
de  programação;  A linguagem JAVA;  Conceitos  de  orientação  a  objetos;  Coleções;  Entradas/Saídas;  Threads;  Garbage
Collector; XML, XHTML, DHTML, Web Standards, HTML 5, CSS 3, Ajax, JavaScript, Jquery, AngularJS. 2. Engenharia de
software: Engenharia de Requisitos: Levantamento, análise e gerenciamento; Modelagem de software usando UML (Unified
Modelling Language); O processo de software e o produto de software; Ciclo de vida de sistemas e seus paradigmas; Uso de
modelos, metodologias, técnicas e ferramentas de análise e projeto de sistemas; Métricas de software (Ponto de Função);
Métodos Ágeis; Teste de software (Unitário, Integração, Funcional, Aceitação, Desempenho e Carga); Plano de Teste; Técnicas
de Estimativa de Projetos: APF (Análise por pontos de função); Padrões de Projetos. 3. Arquitetura de Sistemas: Sistemas de
três camadas; Padrões de projeto; Aplicações distribuídas; Portais; Servidores de Aplicação; Interoperabilidade; Arquitetura
Orientada a Serviços (SOA); Web Services, RESTfull, SOAP, JSON; Barramento de Serviços Corporativos (ESB); Sistemas
Integrados de Gestão (ERP).  4.  Sistemas de Informação: Conceitos de "workflow";  Conceitos de Sistemas Integrados de
Gestão (ERP); Servidores web (Jboss, Tomcat e IIS); Classificação dos sistemas; Modelagem de Sistemas; Os conceitos,
objetivos, funções e componentes dos Sistemas de Informação; As dimensões tecnológica,  organizacional  e humana dos
Sistemas de Informação; Os tipos de Sistemas de Informação; Padrão MVC (Model-View-Control); Injeção de dependência;
Inversão de controle. 5. Bancos de Dados: Modelo relacional: Conceitos; Independência de dados; Dependência funcional;
Formas  normais;  Álgebra  relacional;  Abordagem  relacional;  Modelagem  entidade-relacionamento;  Normalização;
Transformação do modelo conceitual em físico; Linguagem SQL; Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBD):
SQLServer, PostGreSql e MySQL. 6. Conceitos e tecnologias de Internet: Princípios e arquitetura da internet e de sistemas
web; Usabilidade, Acessibilidade, Interoperabilidade em sistemas web. Protocolos relevantes para aplicações Internet; e-MAG;
Linguagens  de  marcação,  transformação  e  apresentação.  7.  Estrutura  de  dados  e  algoritmos:  Tipos  básicos  de  dados;
Algoritmos para pesquisa e ordenação; Listas lineares e suas generalizações: Listas ordenadas, listas encadeadas, pilhas e
filas; Árvores e suas generalizações: Árvores binárias, árvores de busca, árvores 51 balanceadas (AVL), árvores B e B+;
Complexidade de algoritmos. 8. Sistemas de Informações Gerenciais e de Apoio a Decisão: Banco de Dados relacionais
versus  Banco  de  Dados  multidimensionais;  Conceitos  de  OLTP,  OLAP,  MOLAP,  ROLAP;  Definições:  fatos,  dimensões;
Modelagem  multidimensional;  Conceitos  de  Data  Warehouse;  Data  Mining.  9.  Modelagem  de  Processos  de  Negócio:
Indicadores de desempenho de processos; Conceitos de gestão de processos integrados de negócios (BPM); Modelagem do
processo atual (as is) e futuro (to be); Processos, subprocessos e atividades. 10. Gerência de projetos: Gerenciamento do ciclo
de vida do sistema: determinação dos requisitos,  projeto lógico,  projeto físico,  teste,  implementação; Diagrama de Rede,
Caminho Crítico, Folgas, Estrutura Analítica do Projeto; Abertura e definição do escopo de um projeto; Planejamento de um
projeto; Execução, acompanhamento e controle de um projeto; Revisão e avaliação de um projeto; Fechamento de um projeto;
Metodologias, técnicas e ferramentas da gerência de projetos.

CÓD. CARGO 405 Analista de Tecnologia da Informação/Infraestrutura

Conhecimentos Específicos: 1. Redes de computadores: Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways,
hubs, repetidores, bridges, switches e roteadores); tipos e meios de transmissão e de cabeamento; tecnologias de redes locais
e  de longa distância  (LAN,  MAN e WAN);  modelo  de referência  OSI;  redes  Locais  Virtuais  (VLAN);  arquitetura  TCP/IP:
protocolos, segmentação e endereçamento, serviço DNS e entidades de registros; conceitos do protocolo IPv6 e roteamento IP
na  Internet;  redes  sem fio  (Wireless)  802.11a,  802.11b,  802.11g,  802.11n  e  802.11ac;  conceitos  do  MultiProtocol  Label
Switching (MPLS); conceitos dos protocolos de roteamento OSPF e BGP; voz sobre IP (VoIP); princípios e protocolos dos
seguintes serviços: e-mail, DNS, DHCP, Web e Proxy; arquitetura cliente/servidor; configuração, gerenciamento e segurança
de redes de computadores Windows e Linux. 2. Sistemas operacionais: Linux Debian; Linux Suse; Windows Server 2012;
Sistemas de Arquivos: NTFS, EXT 2/3/4, LVM; conceitos básicos de computação em aglomerados (Cluster) e de computação
em grades (Grids); administração de Servidores Web: Apache, Internet Information Service; servidores de aplicação JEE: visão
geral das tecnologias, servidores de aplicação JBoss e Tomcat, instalação e configuração, administração, segurança, tunning,
clusterização e mensageria; implantação de ambientes de produção e em nuvem: monitoramento, identificação de potenciais
problemas  e  determinação  de  causas;  tipologias  de  ambientes  com Alta  Disponibilidade  e  Escalabilidade:  clusterização,
balanceamento de carga, fail  Over, replicação de estados; infraestrutura de virtualização: VMWare, KVM; subsistemas de
armazenamento  de  dados:  SAN,  NAS,  RAID,  Multipathing,  EMC  PowerPath;  tecnologias  de  backup:  deduplicação;
compartilhamento de arquivos: CIFS, SMB e NFS; Shell Script; LDAP: Microsoft Active Directory, OpenLDAP; Shellscript: Script
Bash,  Groovy,  Powershell;  OpenSSL;  monitoramento  e  auditoria;  técnicas  para  detecção  de  problemas  e  otimização  de
desempenho;  information  Lifecycle  Management;  criptografia:  conceitos  básicos  e  aplicações,  protocolos  criptográficos,
criptografia simétrica e assimétrica, principais algoritmos; assinatura e certificação digital; noções sobre computação na nuvem
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(Cloud Computing); noções gerais sobre DevOps. 3. Segurança da Informação: conceitos de backup e recuperação de dados;
vírus de computador e outros malwares (cavalos de troia, adware, spyware, backdoors, keyloggers, worms, bots, botnets,
rootkits); ataques em redes e aplicações corporativas: DDoS, DoS, IP spoofing, port scan, session hijacking, buffer overflow,
SQL Injection, cross-site scripting, spear phishing, APT (advanced persistent threat); análise de protocolos/serviços: HTTP,
HTTPS, SSL/TLS, SMTP, POP3, IMAP, DNS, DHCP, FTP, LDAP v.3, ICAP, NTP v4, EAP, PEAP, SNMP, Voz sobre IP (VOIP);
segurança  de  redes:  Firewall,  sistemas  de  detecção  e  prevenção  de  intrusão  (IDS/IPS),  antivírus,  NAT,  VPN,  Proxy,
monitoramento e análise de tráfego; uso de sniffers; traffic shaping; tráfego de dados de serviços e programas usados na
Internet; segurança contra ataques e ameaças da Internet a redes sem fio; conceitos básicos de criptografia; Conceitos da ISO
27000: ISO 27001, ISO 27002, ISSO 27003, ISO 27004 e ISO 27005; políticas de segurança da informação; sistema de
Gestão de Segurança da Informação; gestão de riscos; gestão de ativos; gestão de continuidade de negócio; gerenciamento
de incidentes de segurança da informação; conceito de confidencialidade integridade e disponibilidade; cartilha de segurança
para internet do CERT.BR. 4. Fundamentos de computação: organização e arquitetura de computadores; componentes de um
computador  (hardware  e  software);  sistemas  de  entrada,  saída  e  armazenamento;  princípios  de  sistemas  operacionais;
características dos principais processadores do mercado; processadores de múltiplos núcleos; tecnologias de virtualização de
plataformas: emuladores, máquinas virtuais, paravirtualização; RAID: tipos, características e aplicações; sistemas de arquivos
NTFS, FAT12, FAT16, FAT32, EXT2, EXT3: características, metadados e organização física. 5. Sistemas de Gerenciamento de
Banco  de  Dados:  Conceitos,  arquitetura,  bancos  de  dados  relacionais,  modelo  relacional:  visões,  gerenciamento  de
transações,  segurança,  bancos  de  dados  distribuídos,  bancos  de  dados  orientado  a  objetos  e  bancos  de  dados
relacional/objeto; projeto de bancos de dados; configuração, administração e tunning de banco de dados: MySql, SQLServer e
Postgres. 6. Engenharia de Software: Software: importância, crise, mitos, ciclo de vida. Arquitetura e projeto de sistemas,
análise de requisitos, análise e modelagem de dados, aspectos fundamentais do projeto de software. Garantia de qualidade,
testes, manutenção, gerenciamento de configuração. Gerência de projetos: métricas de produtividade e qualidade, estimativas,
análise de risco, cronograma, aquisição, reengenharia, requisitos de segurança, documentação, controle de versões, auditoria
do código fonte,  homologação,  implantação,  manutenção e  evolução.  7.  Fundamentos  da ITIL v.3:  conceitos  básicos  de
operação de serviços, desenho de serviços, transição de serviços e melhoria contínua de serviços. 8. Governança de TI –
Cobit 4.1: aspectos gerais, estrutura, conceitos, finalidade, modelo de maturidade, objetivos de controle, objetivos de negócios
e objetivos de TI, domínios e processos. 9. Gerenciamento de projetos de TI - PMBOK V.5: conceitos de gerenciamento de
projetos, ciclo de vida de projeto, conceitos básicos e estrutura. 10. Contratação de Soluções de TI: MPOG/SLTI IN 04/2010
(Instrução Normativa para Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação).

CÓD. CARGO 406 Arquiteto

Conhecimentos Específicos: 1. Desenho arquitetônico. 1.1. Sistemas estruturais. 1.2. Estática dos corpos rígidos e elásticos.
1.3. Estruturas de concreto armado. 1.4. Estruturas de aço e de madeira. 1.5. Conforto ambiental, iluminação e ventilação
natural.  1.6.  Insolação. 1.7.  Luminotécnica,  conforto acústico e térmico.  2.  Ergonomia.  3.  Acessibilidade universal  (Norma
ABNT 9050). 4. Materiais de construção e elementos construtivos. 5. Projeto Arquitetônico. 5.1. Metodologia de projeto. 5.2.
Tipologias de organização espacial. 5.3. Partido arquitetônico e construtivo. 5.4. Implantação e análise do terreno e do entorno.
5.5. Estudo de acessos, fluxos e circulações. 5.6. Instalações elétricas em BT, telefônicas, de lógica e hidrossanitárias (água
potável,  esgoto  e  de  captação  e  drenagem  de  águas  pluviais)  em/para  edificações  convencionais.  5.7.  Coberturas  e
impermeabilização.  5.8.  Esquadrias.  5.9.  Pisos  e  revestimentos.  6.  Informática  aplicada  à  arquitetura  e  ao  urbanismo.
Programas de softwares básicos para uso em escritório e AutoCAD. 7. Topografia, cortes, aterros e cálculo de movimentação
de terra. 8. Legislação ambiental e urbana. 9. Projetos de interiores para ambientes corporativos e industriais. 10. Paisagismo.
11. Comunicação visual. 12. Instalações de prevenção e combate a incêndio pânico. 13. Orçamentos de obras e serviços de
engenharia. 14. Normas brasileiras afins a projetos e obras. 15. Código de obras e licenciamento. 16. Metodologia para análise
de projetos de arquitetura e instalações.

CÓD. CARGO 408 Auditor

Conhecimentos Específicos:  1. Conceitos de Auditoria. Formas e tipos de Auditoria. Auditoria nas Organizações. Normas
Técnicas e Profissionais. Planejamento de Auditoria. 2. Programa de Auditoria. Estrutura e Controle da Administração Pública:
Controle  Interno  e  Externo.  Auditoria  no  Sistema  de  Controles  Internos.  Amostragem  de  Auditoria.  Risco  de  Auditoria.
Relevância de Auditoria. Procedimentos e Técnicas de Auditoria. Achados e Evidências de Auditoria. Papéis de trabalho. 3.
Auditoria de Demonstrações Contábeis Públicas. Relatório de Auditoria. 4. Certificado de Auditoria. Contabilidade Pública.
Orçamento  Público.  5.  Lei  Federal  n°  4.320/64.  6.  Lei  Federal  n°  8.666/1993.  7.  Lei  Federal  n°  10.520/2002.  8.  Lei
Complementar n° 101/2000 - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá
outras providências. 9. Transferências Voluntárias. 10. Convênios com a Administração Pública (Prestação de Contas). 11.
Governança Pública.

CÓD. CARGO 409 Economista

Conhecimentos Específicos: 1. Microeconomia: Teoria do consumidor. Teoria da Firma. Análise de mercados competitivos e
imperfeitos. Falhas de mercado, a ideia de externalidades, o conceito de bens públicos e o governo como agente regulador. 2.
Macroeconomia:  Natureza  e  objetivos  da  Macroeconomia.  Contas  Nacionais.  Teoria  keynesiana  e  Modelo  IS/LM.  A
contribuição Novo Clássica.  Política fiscal:  efeitos  e instrumentos.  Política  Monetária:  Instrumentos  de Política  Monetária,
funções  do  BACEN na  condução  da  Política  monetária  e  Inflação.  3.  Política  e  Planejamento  Econômico:  Processo  de
Planejamento  Econômico.  Instrumentos  de  Política  Econômica.  Experiência  Brasileira  de  Planejamento.  4.  Economia
Brasileira: A expansão de 68/73. As implicações dos choques do petróleo. A inflação dos anos 80. Abertura, redefinição dos
papéis do estado e as políticas de estabilização. Crise Econômica Mundial de 2008. 5. Finanças Públicas: O cálculo do déficit
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público e as necessidades de funcionamento do setor público nos conceitos nominal, operacional e resultado primário. Análise
do perfil da dívida pública brasileira. Despesas públicas. Financiamentos dos gastos públicos. Princípios gerais de tributação e
características do sistema tributário brasileiro. 6. Orçamento público, princípios, diretrizes e processos orçamentários. Plano
Plurianual,  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias.  Elaboração,  acompanhamento  e  aprovação  de  Lei  Orçamentária.  A lei  de
responsabilidade  fiscal.  7.  Elaboração  e  Avaliação  Econômica  e  Social  De  Projetos:  Etapas,  metodologia,  retorno  de
investimentos. Análise de risco de projetos de investimento. Análise de sensibilidade e cenários. 8. Métodos Quantitativos:
Números índices. Valores constantes e valores correntes. Taxas de crescimento real e nominal de séries históricas. Medidas
de posição. Medidas de Dispersão. 9. Avaliação de Políticas Públicas: Avaliação de dados da educação superior nacional e
internacional.  Políticas  de  inclusão  social  -  PNAES.  Sistema Nacional  de  Avaliação  do  Ensino  Superior.  Indicadores  de
desempenho da Educação Superior. Planejamento Estratégico nas Instituições Federais de Ensino Superior. 10. Organismos
internacionais: FMI, BIRD, BID, OMC.

CÓD. CARGO 410 Enfermeiro

Conhecimentos  Específicos:  1.  Fundamentos  do  Exercício  da  Enfermagem.  2.  Lei  do  Exercício  Profissional  (Lei
n.°7.498/1986 – Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987). Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica.
3. Bioética. 4. Processo Social de Mudança das Práticas Sanitárias no SUS e na Enfermagem. 5. Administração dos Serviços
de Enfermagem. 6. Normas, Rotinas e Manuais – elaboração e utilização na enfermagem. 7. Enfermeiro como líder e agente
de  mudança.  8.  Concepções  teórico-práticas  da  Assistência  de  Enfermagem.  9.  Sistematização  da  Assistência  de
Enfermagem. 10.  Política  Nacional  de  Atenção às  Urgências.  11.  Assistência  de enfermagem em nível  ambulatorial.  12.
Normas do Ministério da Saúde para atuação: programa nacional  de imunizações, programas da mulher,  da criança,  do
adolescente, do idoso, para DST e AIDS, para hanseníase, para pneumologia sanitária, para hipertensão e de diabético. 13.
Planejamento da assistência de enfermagem. 14. Processo de enfermagem ‐ teoria e prática. 15. Consulta de enfermagem.
15. Medidas de higiene e de segurança nos serviços de enfermagem. 17. Emergências clínico‐cirúrgicas e a assistência de
enfermagem.  18.  Primeiros  socorros.  19.  Assistência  integral  por  meio  do  trabalho  em  equipes:  de  enfermagem,
multiprofissional e interdisciplinar. 20. Ensino ao paciente com vistas ao autocuidado: promoção e prevenção da saúde.

CÓD. CARGO 411 Engenheiro/Civil

Conhecimentos Específicos:  1. Projeto e execução de obras civis: sondagens; instalações provisórias; canteiro de obras;
escavações; escoramento; execução de fundações rasas e profundas. 2. Execução de estruturas em concreto armado, aço,
madeira e alvenaria estrutural. 3. Revestimentos de pisos e paredes. 4. Impermeabilização das fundações, paredes, pisos,
tanques, piscinas e coberturas. 5. Pintura. 6. Principais patologias: fundações, pisos, paredes, estruturas e revestimentos. 7.
Mecânica dos solos: índices físicos; caracterização, propriedades e pressões dos solos; compactação, compressibilidade e
adensamento nos solos; resistência ao cisalhamento; empuxos de terra; estimativa de recalques; estabilidade de taludes;
estruturas  de  arrimo;  8.  Instalações  prediais:  instalações  elétricas;  instalações  hidro-sanitárias;  telefonia  e  instalações
especiais. 9. Fiscalização e acompanhamento de obras civis. 10. Engenharia de custos: planejamento de obras, cronogramas
(Gantt,  Pert,  Linha de Balanço), orçamentos, levantamento de quantitativos, custos unitários. 11.  Segurança e higiene no
trabalho; segurança na construção civil, proteção coletiva e individual; ergonomia; acessibilidade universal; riscos ambientais
(químicos,  físicos,  biológicos,  mecânicos);  riscos  em  eletricidade,  em  transporte  e  em  movimentação  de  materiais.  12.
Conhecimento de legislações referentes aos serviços de engenharia, inclusive sobre a que se refere a licitações públicas e
contratos.  13.  Representação  de  projetos:  arquitetura;  instalações,  fundações  e  estruturas,  com  o  auxílio  de  softwares
(AutoCAD). 14. Noções de gestão de pessoas; liderança de equipe.

CÓD. CARGO 412 Engenheiro/Eletricista

Conhecimentos Específicos: 1. Elementos elétricos básicos. Fontes independentes e controlados. 1.1. Energia e potência.
1.2. Circuitos resistivos. 1.3. Lincaridade e invariância no tempo. 1.4. Teorema da superposição. 1.5. Teoremas de Thevenin e
de Norton. 1.6. Circuitos de 1 a e de 2 a ordem. Resposta ao degrau e ao impulso. Resposta completa, transitório e regime
permanente. 1.7. Equações de circuitos lineares ao domínio do tempo. Equação das malhas e equação dos NOS. 1.8. Regime
permanente senoidal. Transformada de Laplace. Equações de circuitos lineares no domínio da frequência. Análise de Fourier.
Potência e energia. Quadripolos passivo e ativos. Acoplamento magnético e transformadores. 2. Circuitos polifásicos. 2.1.
Valores percentuais e por unidade. 2.2. Componentes simétricas. 2.3. Cálculo de curtos-circuitos simétricos e assimétricos. 3.
Análise de sistemas de potência. 3.1. Sistemas elétricos de potência. Matrizes nodais. 3.2. Fluxo de carga. Estratégias ótimas
de funcionamento. Estabilidades estática e transitória. 4. Instalações elétricas. 4.1. Instalações elétricas de iluminação. 4.2.
Proteção e controle dos circuitos. 4.3. Luminotécnica. 4.4. Iluminação de interiores e de exteriores. 4.5. Instalações para força
motriz. 4.6. Seleção de motores. 4.7. Sistemas de automação predial integrada. 4.8. Sistemas de prevenção contra descargas
atmosféricas. 4.9. Normas e prescrições da ABNT. 5. Máquinas elétricas. 5.1. Transformador. 5.2. Máquina de indução. 6.
Eletromagnetismo. 6.1. Análise vetorial. Campos elétricos e magnéticos estáticos. 6.2. Propriedades dielétricas e magnéticas
da matéria. 6.3. Equações de Maxwell. 6.4. Ondas Planas. 6.5. Reflexão e refração de ondas eletromagnéticas. 6.6. Linhas de
transmissão.  7.  Distribuição de energia  elétrica.  7.1.  Sistemas  de  distribuição.  7.2.  Planejamento,  projetos  e  estudos  de
engenharia. 7.3. Construção, operação, manutenção, proteção, desempenho, normas, padrões e procedimentos. 8. Proteção
de sistemas elétricos. 8.1. Sistemas elétricos de potência. 8.2. Transformadores de corrente e de potencial para serviços de
proteção. 8.3. Proteção digital de sistemas elétricos de potência. 8.4. Proteção de sobrecorrente de sistemas de distribuição de
energia elétrica.  8.5.  Esquemas de tele  proteção.  8.6.  Proteção diferencial  de  transformadores de potência,  geradores e
barramento. 8.7. Proteção digital de sistemas elétricos de potência. 9. Circuitos de eletrônica. 9.1. Conformação de sinais. 9.2.
Transformadores  de  pulso  e  linhas  de  retardo.  9.3.  Circuitos  grampeadores  e  de  comutação.  9.4.  Multivibradores.  9.5.
Geradores de base de tempo. 9.6. Osciladores de bloqueio. 9.7. Amplificadores transistorizados especiais. 9.8. Amplificadores
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de vídeo. 9.9. Compensação da resposta em frequência. 9.10. Amplificadores operacionais. 9.11. Circuitos integrados lineares.
10. Sistemas digitais. 10.1. Sistemas de numeração e códigos. 10.2. Portas lógicas e álgebra booleana. 10.3. Circuitos lógicos
combinacionais. 10.4. VHDL. 10.5. Aritmética digital. 10.6. Circuitos lógicos MSI. 10.7. Sistemas sequenciais. 10.8. Latches e
flip flops. 10.9. Circuitos sequenciais síncronos e assíncronos. 10.10. Registradores e contadores. 10.11. Memórias. 10.12.
Sequenciadores. 10.13. Dispositivos lógicos programáveis. 11. Probabilidade e estatística. 11.1. Cálculo de probabilidade. 11.2.
Variáveis aleatórias e suas distribuições. 11.3. Medidas características de uma distribuição de probabilidade. 11.4. Modelos
probabilísticos. 11.5. Análises estática e dinâmica de observações. 11.6. Noções de testes de hipóteses.

CÓD. CARGO 413 Farmacêutico

Conhecimentos  Específicos: 1.  Código de Ética  Farmacêutica.  Legislação farmacêutica:  Lei  5991/73,  Lei  3820/60,  Lei
8666/93, Decreto 85878/81, Decreto 74.170/74, Lei 9.782/99 e suas alterações, Portaria 344/98, RDC 302/05; RDC 67/2007.
2.  Farmácia  hospitalar:  estrutura  organizacional,  Estrutura  administrativa,  Conceito.  3.  Medicamentos  controlados,
Medicamentos genéricos, medicamentos excepcionais, Padronização de medicamentos. 4. Controle de infecção hospitalar;
Planejamento e controle de estoques de medicamentos e correlatos. 5. Farmacocinética e farmacodinâmica: introdução à
farmacologia;  noções  de ensaios  biológicos;  vias  de administração e  manipulação de formas farmacêuticas  magistrais  e
oficinais; absorção, distribuição e eliminação de fármacos; biodisponibilidade e bioequivalência de medicamentos; interação
droga-receptor;  interação  de drogas;  mecanismos moleculares  de  ação  das  drogas.  6.  Fármacos que  agem no  sistema
nervoso autônomo e sistema nervoso periférico: parassimpatomiméticos; parassimpatolícos; simpatomiméticos; simpatolíticos;
anestésicos locais; bloqueadores neuromusculares. 7. Fármacos que agem no sistema nervoso central:  hipnoanalgésicos;
anestésicos gerais; tranquilizantes; estimulantes do SNC; anticonvulsivantes; autacóides e antagonistas; antiinflamatórios não
esteroides; antiinflamatórios esteroides. 8. Farmacologia - Interações medicamentosas, agonistas, antagonistas, bloqueadores
neuromusculares,  anestésicos,  anti-inflamatórios,  cardiotônicos,  antihipertensivos  e  antibióticos.  9.  Reações  adversas  a
medicamento;  interações  e  incompatibilidade  medicamentosas.  10.  Farmacotécnica  -  formas  farmacêuticas  para  uso
parenteral,  formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. 11.
Manipulação  de medicamentos,  produção de antissépticos  e  desinfetantes,  Preparo  de  soluções.  Conceitos:  molaridade,
normalidade. 12. Padronização de técnicas e controle de qualidade. 13. Desenvolvimento e validação de métodos analíticos,
ensaios farmacopeicos de controle de qualidade; métodos cromatográficos e espectrométricos de análises: fundamentos e
aplicações;  técnicas  modernas  na  investigação  de  produtos  naturais:  biotecnologia,  preparo,  diluição  e  padronização  de
soluções.  14.  Nanotecnologia  farmacêutica.  15.  Biossegurança.  16.  Análise  de  protocolos  e  relatórios  de  estudos  de
Equivalência  Farmacêutica  e  Perfil  de  Dissolução;  Análise  de  protocolos  e  relatórios  de  Bioequivalência;  Notificação  de
matérias primas reprovadas à ANVISA; Atividades de implantação da Farmacovigilância seguindo recomendações da Anvisa.

CÓD. CARGO 414 Nutricionista

Conhecimentos  Específicos:  1.  Nutrição  básica.  1.1.  Nutrientes:  conceito,  classificação,  funções,  requerimentos,
recomendações e fontes alimentares. 1.2. Aspectos clínicos da carência e do excesso. 1.3. Dietas não convencionais. 1.4.
Aspectos antropométricos, clínico e bioquímico da avaliação nutricional. 1.5. Nutrição e fibras. 1.6. Utilização de tabelas de
alimentos. 1.7. Alimentação nas diferentes fases e momentos biológicos. 2. Educação nutricional. 2.1. Conceito, importância,
princípios e objetivos da educação nutricional. 2.2. Papel que desempenha a educação nutricional nos hábitos alimentares.
2.3. Aplicação de meios e técnicas do processo educativo. 2.4. Desenvolvimento e avaliação de atividades educativas em
nutrição. 3. Avaliação nutricional. 3.1. Métodos diretos e indiretos de avaliação nutricional. 3.2. Técnicas de medição. 3.3.
Avaliação  do  estado  e  situação  nutricional  da  população.  4.  Técnica  dietética.  4.1.  Alimentos:  conceito,  classificação,
características,  grupos  de alimentos,  valor  nutritivo,  caracteres organoléticos.  4.2.  Seleção e preparo  dos  alimentos.  4.3.
Planejamento,  execução e avaliação de cardápios.  5.  Higiene de alimentos.  5.1.  Análise microbiológica,  toxicológica dos
alimentos.  5.2.  Fontes  de  contaminação.  5.3.  Fatores  extrínsecos  e  intrínsecos  que  condicionam o  desenvolvimento  de
microorganismos no alimento. 5.4. Modificações físicas, químicas e biológicas dos alimentos. 5.5. Enfermidades transmitidas
pelos alimentos. 6. Nutrição e dietética. 6.1. Recomendações nutricionais. 6.2. Função social dos alimentos. 6.3. Atividade
física e alimentação. 6.4. Alimentação vegetariana e suas implicações nutricionais. 7. Tecnologia de alimentos. 7.1. Operações
unitárias. 7.2. Conservação de alimentos. 7.3. Embalagem em alimentos. 7.4. Processamento tecnológico de produtos de
origem vegetal e animal. 7.5. Análise sensorial. 8. Nutrição em saúde pública. 8.1. Análise dos distúrbios nutricionais como
problemas de saúde pública. 8.2. Problemas nutricionais em populações em desenvolvimento. 9. Dietoterapia. 9.1. Abordagem
ao  paciente  hospitalizado.  9.2.  Generalidades,  fisiopatologia  e  tratamento  das  diversas  enfermidades.  9.3.  Exames
laboratoriais:  importância  e  interpretação.  9.4.  Suporte  nutricional  enteral  e  parenteral.  10.  Bromatologia.  10.1.  Aditivos
alimentares. 10.2. Condimentos.  10.3. Pigmentos. 10.4.  Estudo químico‐bromatológico dos alimentos:  proteínas,  lipídios e
carboidratos. 10.5. Vitaminas. 10.6. Minerais. 10.7. Bebidas.

CÓD. CARGO 415 Técnico Desportivo

Conhecimentos Específicos:  1. Conceitos gerais da prática de treinamento desportivo: técnicas e táticas. 2. Metodologia
para o ensino do esporte: modalidades coletivas e individuais. 3. Princípios que norteiam o treinamento esportivo: conceitos;
definições; aplicações. 4. Princípios de atendimento preventivo e de urgência: identificação de sinais vitais e sintomas para
atendimento de urgência; imobilização; transporte. 5. Noções de atendimento para grupos especiais no âmbito da atividade
física. 6. Conhecimento básico na área da Educação Física Adaptada. 7. Conhecimento na área da Musculação: orientação
individualizada, prescrição de uma rotina de treinamento, supervisão da prática e execução dos exercícios. 8. Metodologia
para o aperfeiçoamento do esporte:  modalidades coletivas e individuais.  9.  Avaliação e controle do treino nos desportos
coletivos.
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CÓD. CARGO 416 Médico/ Clínica Médica

Conhecimentos  Específicos:  1.  Cuidados  gerais  com  o  paciente  em  medicina  interna.  2.  Doenças  cardiovasculares:
hipertensão arterial,  cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias e arritmias cardíacas. 3.
Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar, pneumonias e abscessos
pulmonares.  4.  Doenças  gastrointestinais  e  hepáticas:  e  insuficiência  úlcera  péptica,  doenças  intestinais  inflamatórias  e
parasitárias,  diarreia, colelitíase e colecistite,  pancreatite,  hepatites virais e hepatopatias tóxicas hepátopatias crônicas.  5.
Doenças  renais:  insuficiência  renal  aguda  e  crônica,  glomerulonefrites,  síndrome  nefrótica  e  litíase  renal.  6.  Doenças
endócrinas:  diabetes  mellitus,  hipotireoidismo e hipertireoidismo,  tireoidite e nódulos  tireoidianos.  7.  Doenças  reumáticas:
artrite  reumatóide,  espondiloartropatias  e  gota.  8.  Doenças  infecciosas  e  terapia  antibiótica.  9.  Exames  complementares
invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 10. Emergências clínicas. 11. Controle de infecções
hospitalares.  12.  Doenças  neurológicas,  AVC,  polirradiculoneurites,  polineurites  e  doenças  periféricas.  13.  Doenças
degenerativas e infecciosas do SNC.
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