
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB

A N E X O  I I  -  D O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O S
E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  1 2 2 / 2 0 1 8

R E T I F I C A D O

CONHECIMENTOS COMUNS
CARGOS DA CLASSE C

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.

Matemática (Somente para o cargo de 202 - Assistente em 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.

Legislação Aplicada à Administração Pública: 1. Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/90). 2. Improbidade Administrativa na
Lei nº 8.429/92.  3. Lei Federal nº 8.027, de 12 de abril de 1990. 4. Decreto Federal nº 1.171, de 22 de junho de 1994 - Código
de Ética dos Servidores Públicos. 5. Lei 9.784 - 99 - Processo Administrativo 6. Lei 11.091 - 2005 - PCCTAE dos IFE 7. Decreto
5.824_2006 - Incentivos de PCCR da Educação Federal 8. Decreto 5.825_2006 - Elaboração do PCCR da Educação Federal
9. Noções de Direito Constitucional: Dos princípios fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos sociais,
da administração pública.

Informática (Para todos os cargos, exceto para o cargo de 202 - Assistente em 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.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CLASSE C

CÓD. CARGO: 201 ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS

Conhecimentos Específicos: 1. Funções básicas da administração: planejamento, organização, comando, coordenação e
controle. 2. Lei n.º 8.666 de 21 de dezembro de 1993. 3. Noções de Segurança do Trabalho: Norma s Regulamentadoras: NR
10, NR-18 e NR-35, Equipamentos de proteção individual e coletiva, Lei de Prevenção Contra Incêndios. Conceito de acidente
de  trabalho.  4.  Sistemas  de  combate  a  incêndio,  instalação,  controle  e  manutenção  de:  extintores,  sistema  hidráulico
preventivo, sinalização de emergência, alarmes. 5.  Inspeção em edifícios.  6. Higienização e limpeza: normas pertinentes,
ações básicas e rotinas usuais. 7. Elaboração de orçamentos e cronogramas. 8. Conhecimento sobre layout. 9. Materiais de
construção, higienização e ferramentas usuais. 10. Sistemas de ar condicionado. 11. Conhecimentos gerais sobre serviços de
pintura, instalações hidro-sanitárias, alvenaria, revestimentos cerâmicos, impermeabilização, telhados, instalações elétricas de
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baixa tensão.

CÓD. CARGO: 202 ASSISTENTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Conhecimentos  específicos: 1.  Fundamentos  de  informática:  Histórico  e  evolução;  Conceitos  de  hardware  e  software;
Componentes de um computador e periféricos; Montagem e configuração de microcomputador; Processadores Intel e AMD 2.
2. Softwares: Sistemas operacionais: Sistema operacional Windows 7; Sistema operacional Linux Ubuntu 14.0.4; Instalação e
configuração  de  sistemas operacionais;  Administração  de  sistemas operacionais;  Softwares  aplicativos:  Conceitos;  Tipos;
Aplicações; Vírus e antivírus; Editores de textos: LibreOffice Writer 3.6.4.3; Word 2007; Planilhas eletrônicas: LibreOffice Calc
3.6.4.3; MS Excel 2007; Aplicativos de Apresentação: LibreOffice Impress 3.6.4.3; MS Power Point 2007. 3. Internet: Conceitos
básicos e segurança; Navegadores: Internet Explorer 11; Google Chrome 46.0.2; Conceito e uso de e-mail; Busca na web;
Princípios para navegação segura na Internet. 4. Redes de Computadores: Arquitetura de redes e meios de transmissão;
Modelo OSI e modelo TCP/IP; Protocolo de comunicação de dados; Elementos ativos de rede; Internet, intranet e extranet;
Redes sem fio; Cabeamento Estruturado; Cabeamento Óptico. 5. Segurança em Tecnologia da Informação: Firewall; Softwares
de  detecção  e  prevenção;  VPN  (Virtual  Private  Network);  Políticas  de  segurança;  melhores  práticas  em  segurança  da
informação; Classificação das informações; Procedimentos de segurança da informação.

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.

Matemática (Somente para o cargo de 319 - Técnico em 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.

Legislação Aplicada à Administração Pública: 1. Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/90). 2. Improbidade Administrativa na
Lei nº 8.429/92.  3. Lei Federal nº 8.027, de 12 de abril de 1990. 4. Decreto Federal nº 1.171, de 22 de junho de 1994 - Código
de Ética dos Servidores Públicos. 5. Lei 9.784 - 99 - Processo Administrativo 6. Lei 11.091 - 2005 - PCCTAE dos IFE 7. Decreto
5.824_2006 - Incentivos de PCCR da Educação Federal 8. Decreto 5.825_2006 - Elaboração do PCCR da Educação Federal
9. Noções de Direito Constitucional: Dos princípios fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos sociais,
da administração pública.

Informática (Para todos os cargos, exceto para o cargo de 319 - Técnico em 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.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CLASSE D

CÓD. CARGO: 301 ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Conhecimentos  Específicos: 1.  Documentação;  conceituação:  ata,  atestado,  certidão,  circular,  comunicado,  convite,
convocação,  edital,  memorando,  ofício,  ordem  de  serviço,  portaria,  requerimento;  2.  Da  Administração  Pública.  2.1
Administração direta, indireta e fundacional. 3. Noções de administração: conceitos básicos; tipos de organização; estruturas
organizacionais; organogramas e fluxogramas; 4. Noções de funções administrativas: planejamento, organização, direção e
controle; 5. Noções de administração de pessoas; 6. Noções de administração de materiais; 7. Qualidade no atendimento:
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comunicação  telefônica  e  formas  de  atendimento;  8.  Noções  de  liderança,  motivação  e  comunicação;  9.  Noções  de
arquivologia;  10.  Direito  Administrativo:  Ato  Administrativo:  conceito,  elementos/requisitos,  atributos,  Convalidação,
Discricionariedade e Vinculação; 11. Poderes da Administração; 12. Noções de Comportamento Organizacional: comunicação,
liderança, motivação, grupos, equipes e cultura organizacional. 13. Noções de gestão de processos: ferramentas e conceitos.
14. Licitação - Lei 8.666 – 93 15. Decreto 7.892 - 2013 - Sistema de Registro de Preço. 16. Redação oficial.

CÓD. CARGO: 302 TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

Conhecimentos específicos: 1. Uso e conservação dos solos. 2. Adubação em geral; Tipos e classificação de fertilizantes e
corretivos.  3.  Irrigação  e  drenagem.  4.  Conhecimentos  gerais  de  fitotecnia;  Grandes  culturas  anuais;  Grandes  culturas
perenes;  Olericultura;  Fruticultura;  Silvicultura;  Pastagens.  5.  Mecanização  agrícola;  Máquinas  e  implementos  agrícolas;
Regulagem de equipamentos agrícolas;  Manutenção de máquinas e implementos agrícolas.  6.  Noções de fitossanidade;
identificação das principais pragas agrícolas; Manejo de pragas; Uso correto de agrotóxicos. 7. Conhecimentos gerais de
zootecnia; Bovinocultura; Avicultura; Ovinocultura; Caprinocultura; Piscicultura; Suinocultura. 8. Noções de sanidade animal. 9.
Noções de higiene e de segurança individual, coletiva e de instalações. 10. Noções de segurança no trabalho e de primeiros
socorros.

CÓD. CARGO: 303 TÉCNICO EM ALIMENTOS E LATICÍNIOS

Conhecimentos Específicos: 1.  Métodos  de Conservação de Alimentos.  2.  Química,  composição e  valor  nutricional  de
alimentos. 3. Microbiologia e segurança de alimentos. 4. Higiene e Gestão da Qualidade na Indústria de Alimentos. 5. Análises
físico-químicas, controle de qualidade e autenticidade de alimentos e produtos lácteos. 6. Transporte e distribuição do leite e
derivados -  controle de qualidade em laticínios (análises microbiológicas;  análises físico-químicas e análise sensorial).  7.
Composição do leite e principais microrganismos do leite e produtos derivados. 8. Leite pasteurizado, concentrado e leite em
pó. 9. Processamento de queijos. 10. Processamento de leites fermentados e iogurte. 11. Processamento bebida láctea. 12.
Processamento de Manteiga. 13. Processamento de doce de leite e sorvete. 14. Aproveitamento de subprodutos da indústria
Láctea.  15.  Gestão  ambiental  na  indústria  de  laticínios.  16.  Análise  sensorial  de  alimentos.  17.  Alimentos  funcionais:
probióticos,  prebióticos  e  simbióticos.  18.  Instrução  normativa  nº  62  de  29  de  dezembro  de  2011.  19.  Organização  do
Laboratório:  Controle  de  estoque,  elaboração  de  lista  e  cotação  de  insumos  e  reagentes  para  uso  nos  laboratórios,
acompanhamento de agenda de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos.

 CÓD. CARGO: 304  TÉCNICO DE 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 extra-orçamentária; 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: 305 TÉCNICO EM ECONOMIA DOMÉSTICA

Conhecimentos Específicos: 1. História e formação da economia doméstica no Brasil. 2. O movimento e papel da mulher na
economia doméstica. 3. Economia doméstica, agricultura e função social. 4. Alimentação, higiene e vestuário familiar. 5. Gestão,
planejamento e controle de gastos e gerenciamento de renda. 6. Fundamentos de geração de renda. 7. Arranjos produtivos
locais e redes de desenvolvimento sustentável alimentar e nutricional. 8. Educação doméstica, comercial  e industrial  e no
serviço público. 9. Controle de qualidade de produtos e serviços. 10. Noções de proteção do consumidor e de direito básico
consumerista  -  consumidor,  fornecedor,  produto,  serviço.  Política  Nacional  de  Relações  de  Consumo  (Lei  n°  8.078,  de
11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor).
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CÓD. CARGO: 306 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Conhecimentos  Específicos: 1.  Circuitos  Magnéticos:  Lei  de  Ampère,  Definição  de  grandezas  magnéticas,  Perdas
magnéticas. 2. Transformadores monofásicos: Princípio de funcionamento, Equação de força eletromotriz induzida, Relação de
transformação,  Características  e  propriedades  gerais,  Ensaios  de  curto  circuito  e  ensaio  aberto  dos  transformadores,
Autotransformadores.  3.  Máquinas  de  indução:  Princípio  de  funcionamento,  Teoria  de  campo girante,  Características  de
conjugado,  Operação  como  motor  e  gerador,  Motores  monofásicos,  Motores  trifásicos.  4.  Máquinas  Síncronas:  Tipos  e
aspectos  construtivos,  Operação  motora  e  geradora,  Características  dos  motores  síncronos.  5.  Máquinas  de  Corrente
Contínua: Princípio de funcionamento, Classificação segundo o tipo de excitação, Características do conjugado e estabilidade.
6. Sistemas polifásicos: Ligação estrela e triângulo equilibrado, Ligação estrela e triângulo desequilibrado, Ligação estrela
desequilibrado a 3(três) fios com tensão de deslocamento de neutro, Transformador estrela triângulo e triângulo estrela. 7.
Correção  de  fator  de  potência  em sistemas  de  baixa  tensão.  8.  Dimensionamento  de  condutores  pelo  critério  limite  de
condução de corrente e queda de tensão 9. Cálculo de corrente e impedância em sistemas monofásicos de corrente alternada:
Circuitos monofásicos paralelos resistivos, indutivos e capacitivos; Circuitos ressonantes em paralelo. 10. Cálculo do triângulo
das potências em sistemas trifásicos equilibrados e desequilibrados. 11. Cálculo de iluminação em ambientes fechados pelo
método de lumens.

CÓD. CARGO: 307 TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO - ODONTOLÓGICO

Conhecimentos Específicos: 1. Equipamentos de um consultório odontológico: conceitos e funcionamento; 2. Conceitos de
ergonomia;  3.  Noções básicas  de  instalações  hidráulicas  e  elétricas  em um consultório  odontológico;  4.  Orientação  dos
usuários  quanto  à  utilização  adequada  de  aparelhos  e  equipamentos  médicoodontológicos;  5.  Dimensionamento  de
equipamentos  e  espaço  de  trabalho;  6.  Conservação  e  limpeza  de  equipamentos;  7.  Manipulação  de  equipamentos  e
instrumentais; 8. Montagem e instalação de equipamentos odontológicos; 9. Conhecimento e habilidades com as ferramentas
usadas no reparo e na manutenção de equipamentos odontológicos; 10.Noções sobre controle de infecção e biossegurança:
assepsia, antisepsia e esterilização; normas técnicas de descontaminação; limpeza, desinfecção e esterilização e estocagem
de materiais e equipamentos; riscos ocupacionais em ambientes odontológicos; 11.Nomenclatura dos instrumentos básicos e
específicos de odontologia; 12.Ética profissional e trabalho em equipe; 14.Normas de segurança e prevenção de acidentes de
trabalho;  equipamentos de proteção individual  e coletiva;  15.Circuitos Elétricos:  resistor,  capacitor  e indutor  em correntes
contínua e alternada; Leis de Kirchhoff; teoremas de Norton e Thévenin; associação de resistores, capacitores, indutores e de
impedâncias;  potências  ativas,  reativa  e  aparente;  resolução  de  circuitos  com  uma  e  duas  malhas;  sistemas  trifásicos
equilibrados; leis básicas do eletromagnetismo; 16.Máquinas elétricas: princípios fundamentais de conversão eletromecânica
de energia;  funcionamento,  características,  tipos,  ensaio e  aplicações  de geradores e  motores CC e CA (monofásicos  e
trifásicos); transformadores monofásicos e trifásicos; transformadores de corrente e de potencial; 17.Instalações elétricas de
baixa tensão: conceitos de tensão, corrente, potência, condutores, circuitos, disjuntores e fusíveis; NBR-5410: Instalações
elétricas  de  baixa  tensão,  diagramas  multifilar  e  unifilar;  NR-10:  Segurança  em  instalações  e  serviços  em eletricidade,
esquemas  de  aterramento,  dimensionamento  de  condutores,  eletrodutos  e  dispositivos  de  proteção;  curtocircuito  e
seletividade;  18.Eletrônica:  dispositivos  semicondutores  (diodos  e  transistores),  retificadores,  amplificadores  operacionais,
circuitos  básicos  com  semicondutores  e  amplificadores  operacionais,  princípios  básicos  de  operação,  características
construtivas.

CÓD. CARGO: 308 TÉCNICO EM FARMÁCIA

Conhecimentos Específicos: 1.  Conhecimento em farmácia (logística – recebimento, armazenamento, controle de estoque
de medicamentos e tipos de dispensação); farmacotécnica: manipulação de medicamentos oficinais e magistrais, unitarização
e fracionamento  de medicamentos,  farmacotécnica  de produtos  estéreis  e biossegurança;  conceito  de gerenciamento  de
resíduos de serviços de saúde; cálculos farmacêuticos (fração, regra de três, conversão de unidade de medida, cálculos de
diluição de medicamentos);  conhecimento quanto a uso racional de medicamentos em farmácia; conhecimento básico de
farmacologia; identificar e classificar os diferentes tipos de produtos e formas farmacêuticas, sua composição e técnica de
preparação; interpretação de uma prescrição médica e identificar  a dose correta do medicamento prescrito  e sua via de
administração e legislação farmacêutica (RDC n. 306, de 07 de dezembro de 2004; Portaria GM/MS n. 529 de 1 de abril de
2013; RDC n. 36 de 25 de julho de 2013; Portaria n. 4283 de 30 de dezembro de 2010; Portaria SVS/MS n. 344 de 12 de maio
de 1998; Portaria MS/SNVS n. 272 de 8 de abril de 1998; RDC 220 DE 21 de setembro de 2004; RDC n. 67 de 8 de outubro de
2007).

 CÓD. CARGO: 309 TÉCNICO EM LABORATÓRIO - ÁREA BIOLOGIA

Conhecimentos específicos:  1. Noções básicas de Biossegurança e Bioética. 2. Preparação e estocagem de soluções. 3.
Identificação e uso de equipamentos e vidraria. 4. Técnicas de limpeza. 5. Conhecimento dos procedimentos utilizados na
esterilização de material de laboratório. 6. Manuseio e contensão de espécies animais utilizados em laboratório. 7. Uso da
balança analítica. Descarte de substâncias e materiais biológicos. 8. Noções básicas de citologia (membranas, organelas,
núcleo,  citoplasma,  componentes  orgânicos  e  inorgânicos)  e  histologia  (tecidos  animais  e  vegetais).  9.  Manuseio  do
microscópio óptico e reconhecimento da função de suas partes. 10 Preparação de lâminas (esfregaço, esmagamento, fixação,
inclusão  e  corte,  coloração)  para  observação  e  identificação  celular.  11.  Classificação  biológica  e  reconhecimento  das
principais categorias taxonômicas. 12. Regras internacionais de nomenclatura biológica. Importância médica e ecológica de
Bactérias, Protozoários e Fungos. 13. Principais Platelmintos e Nematelmintos patogênicos ao homem. 14. Manutenção de
espécies utilizadas como modelos biológicos (Artrópodes, Mamíferos).
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 CÓD. CARGO: 310 TÉCNICO EM LABORATÓRIO - ÁREA ANÁLISES CLÍNICAS

Conhecimentos específicos:  1. Biossegurança  em laboratório  clínico.  2.  Prestação de primeiros  socorros.  3.  Coleta  de
amostras  biológicas.4.  Manipulação  e  conservação  de  amostras  biológicas.  5.  Limpeza,  desinfecção  e  esterilização  de
materiais de laboratório. 6. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 7. Equipamentos de um laboratório de análises
clínicas: finalidade, uso e conservação. 8. Preparação de meios de cultura, soluções, reagentes e corantes. 9. Fundamentos e
execução  de  técnicas  de  diagnóstico  laboratorial  nas  áreas  de:  bioquímica,  hematologia,  imunologia,  microbiologia,
parasitologia e uroanálise.

 CÓD. CARGO: 311 TÉCNICO EM LABORATÓRIO - ÁREA BIOSSEGURANÇA

Conhecimentos específicos: 1. Biossegurança: Conceito. 2. Classificação dos riscos de acidente com material biológico. 3.
Ameaças  a  biossegurança.  4.  Considerações  éticas  e  legais.  5.  Organização  do  ambiente  laboratorial:  Planejamento  e
execução do trabalho em laboratório. 6. Organização do ambiente de trabalho. 7. Uso e manuseio de equipamentos de
proteção no ambiente de trabalho. 8. Riscos no ambiente laboratorial: Equipamentos de vidro. 9. Produtos químicos e seus
efeitos.  10.  Incêndios  em laboratório.  11.  Riscos  em ambiente  de  saúde:  Controle  de  infecção:  limpeza,  desinfecção e
esterilização.  12.  Riscos biológicos no ambiente  de saúde:  higienização,  uso de equipamentos de proteção individual  e
imunização. 13. Descarte de produtos e substâncias: Substâncias tóxicas e químicas. 14. Resíduos. 15. Preservação do meio
ambiente e ecossistema.

 CÓD. CARGO: 312 TÉCNICO EM LABORATÓRIO - ÁREA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Conhecimentos  específicos:  1.Técnicas  laboratoriais  -  conceitos  de  amostragem,  preparação,  diluição  e  padronização  de
soluções, técnicas de pesagem e separação de misturas; 2. Tecnologia de alimento; 3. Alimentação, nutrição e análise de alimentos
- alimentação,grupos básicos de alimentos, nutrientes e suas funções, métodos de análises; 4. Industrialização de alimentos -
importância  da industria  de alimentos,  tipos  de industria  de  alimentos,  fases  de processamento  de produtos  alimentícios  –
beneficiamento, elaboração, preservação, conservação e armazenamento; 5. Matérias-primas - origem animal, vegetal; 6. Noções
de microbiologia de alimentos - características gerais, importância em alimentos, microrganismos e enzimas de utilidade na industria
de  alimentos;  7.  Alterações  de  alimentos;  8.  Conservação  de  Alimentos  -  por  ação  direta:  branqueamento,  tindalização,
pasteurização, esterilização, técnicas de radiação; por ação indireta: pelo uso do rio, secagem, adição de elementos, fermentação,
osmose, embalagens; 9. Tecnologia de Produtos Lácteos; 10. Tecnologia de Produtos Vegetais – frutas, hortaliças, grãos; 11.
Tecnologia de Bebidas - fermentadas e não fermentadas, fermentodestiladas; 12. Resíduos e subprodutos alimentícios; 13. Higiene,
limpeza e sanitização na industria de alimentos - fundamentos de higiene na industria de alimentos, qualidade de material na
superfície de contato com alimentos, tecnologia de limpeza, tecnologia de sanitização; 14. controle de qualidade - definição de
qualidade, conceitos de inspeção, garantia de sistemas de gestão de qualidade, normas de qualidade, produto acabado, ponto de
vista da aceitação do produto, ponto de vista da obtenção do produto, higiene e segurança alimentar; 15. Planejamento e gestão
agroindústria alimentícia - sistemas agroindustriais, conceitos de cadeias agroindustriais, mercados agroindustriais, modelos de
gestão agroindustrial.

 CÓD. CARGO: 313 TÉCNICO EM LABORATÓRIO - ÁREA DE TOPOGRAFIA/GEOPROCESSAMENTO

Conhecimentos específicos:  1. Topografia: 1.1 execução de levantamentos planimétricos, altimétricos e plani-altimétricos na
topografia de precisão; 1.2 identificação e correlação de medidas de grandezas angulares e lineares; 1.3. utilização e identificação
de instrumentos topográficos; 1.4. execução de cálculos de coordenadas locais; 1.5. execução de cálculos de áreas de figuras
planas;  1.6.  execução de cálculos de volume em cubagem; 1.7.  execução de laudos técnicos e memoriais  descritivos;  1.8.
identificação de simbologias e convenções técnicas; 1.9. representação dos levantamentos topográficos dentro das normas técnicas
vigentes; 1.10. cálculo de escalas em cartas topográficas, perfis longitudinais e seções transversais. 2. Elementos de geodésia
geométrica: 2.1. modelo matemático; 2.2. sistema geodésico brasileiro; 2.3. datum horizontal e vertical brasileiro; 2.4. geometria do
elipsóide; 2.5. georeferenciamento de imóveis rurais e urbanos. 3. Sistemas de posicionamentos por satélites: 3.1 técnicas e
métodos de coletas de dados no posicionamento por satélites; 3.2. identificação de equipamentos de posicionamento de satélites;
3.3. processamento e manipulação de dados de rastreamento por GPS; 3.4 sistemas de referências; 3.5 cartografia sistemática,
temática e digital; 3.6 sistemas de projeções cartográficas; 3.7 cartometria: Página 7 de 34. 4. execução de cálculos geodésicos no
sistema UTM aplicados na topografia de precisão. 5. Astronomia de campo: 5.1 determinação do norte verdadeiro para topografia
de precisão; 5.2 cálculo do azimute verdadeiro de uma direção. 6. Sistema de Informação Geográfica para Cadastro (SIG): 6.1
formação  da  base  cadastral;  6.2  implantação  de  SIG  para  cadastro.  7.  Principais  aplicações  em  SIG  para  Cadastro.  8.
Conhecimento técnico em Geoprocessamento.

CÓD. CARGO: 314 TÉCNICO EM LABORATÓRIO - ÁREA 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.

_________________________________________________________________________________________________________________________
Anexo II – dos Conteúdos Programáticos - Edital de Abertura nº 122/2018 - UFPB                                                                                    | Página 5 de 13



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: 315 TÉCNICO EM NECRÓPSIA E ANATOMIA

Conhecimentos específicos:  1.Noções da nomenclatura anatômica e ossos (generalidades), 2. Sistema Circulatório e linfático.
3.Sistema Respiratório. 4.Sistema Nervoso. 5. Sistema Digestivo. 6. Sistema Urinário, Genitais Masculino e Feminino, 7. Sistema
Endócrino. 8. Topografia: Cabeça, pescoço e tronco. 9. Técnica de necropsia e seus fundamentos.

CÓD. CARGO: 316 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: 317 TÉCNICO EM MÚSICA

Conhecimentos Específicos: 1. Conteúdo Teoria Geral Da Música: Partes constitutivas da música: ritmo, melodia, harmonia,
textura, timbre; Decifração de códigos musicais: notação musical,  claves, fórmula de compassos, Síncopa e contratempo:
Ligadura, armaduras de claves, acidentes, intervalos, escalas, acordes; Qualidades para interpretação: dinâmica, andamento,
forma, estilo, gênero, caráter. 2. Conteúdo De Estruturação Musical – Harmonia: Escalas maiores e menores: formação de
acordes, Ciclo de 5ªs, encadeamentos de acordes: formação de tríades e tétrades: classificação das tétrades: maior, menor,
dominante, meio-diminuta, diminuta. Dominantes secundárias. Campo harmônico maior: tônica, dominante e subdominante.
Acordes substitutos do campo harmônico maior. Modos antigos: jônio, dório, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócrio. Acordes
diminutos e Cifragens  em geral.  3.  História Da Música:  História  da Música Ocidental:  Música  da Grécia,  Música na Era
Medieval, Música Renascentista, Música do período Barroco, Música Clássica, Música no Romantismo, Música do Século XX
e XXI, História do Jazz e História da Música Brasileira.

CÓD. CARGO: 318 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA

Conhecimentos Específicos: Anatomia e escultura dental. Equipamentos e instrumentais de uso no laboratório de prótese
dental. Materiais dentários de uso no laboratório de prótese dental: indicações, manipulação e cuidados na conservação de
gessos,  ceras  odontológicas,  resina acrílica  e  materiais  de acabamento  e  polimento,  ligas  metálicas;  normas de higiene
pessoal e de biossegurança, autocuidado e prevenção de contaminações cruzadas; passos laboratoriais para confecção de
próteses totais, próteses fixas e próteses removíveis, provisórios; noções de oclusão dental; educação em Saúde: conceitos
básicos; ética profissional. Cerâmicas Odontológicas. Seleção de Cores.

CÓD. CARGO: 319 TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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.
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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
função no texto. 20. Elementos de coesão. 21. Função textual dos vocábulos. 22. Variação linguística.

Matemática  (Somente  para  o  cargo  402  -  Analista  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.

Legislação Aplicada à Administração Pública: 1. Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/90). 2. Improbidade Administrativa na
Lei nº 8.429/92. 3. Lei Federal nº 8.027, de 12 de abril de 1990. 4. Decreto Federal nº 1.171, de 22 de junho de 1994 - Código
de Ética dos Servidores Públicos. 5. Lei 9.784 - 99 - Processo Administrativo 6. Lei 11.091 - 2005 - PCCTAE dos IFE 7.
Decreto 5.824_2006 - Incentivos de PCCR da Educação Federal 8. Decreto 5.825_2006 - Elaboração do PCCR da Educação
Federal 9. Noções de Direito Constitucional: Dos princípios fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos
sociais, da administração pública.

Informática (Para todos os cargos, exceto para o cargo 402 - 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.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CLASSE E

 CÓD. CARGO: 401  ADMINISTRADOR

Conhecimentos específicos:  1. Administração Geral: Conceito, princípios e origem da Administração; Conceito e tipos de
organização;  As  funções  administrativas  (planejar,  organizar,  liderar  e  controlar);  Ambientes  Organizacionais  (externos,
internos, controláveis e incontroláveis); Organização, Sistemas Métodos; Eficiência e eficácia nas organizações; Processo
decisório;  Centralização,  descentralização  e  delegação;  Habilidades  e  papéis  do  Administrador;  Poder  e  autoridade;
Administração da qualidade; Cultura organizacional; Autoridade e liderança. 2. Administração Pública: Conceito, filosofia e
princípios; Evolução da Administração Pública (patrimonialista, burocrática e gerencial); Poderes, obrigações e deveres na
Administração  Pública;  Orçamento  público  e  finanças  públicas;  Orçamento  Público:  elaboração,  acompanhamento  e
fiscalização.  3.  Créditos  adicionais,  especiais,  extraordinários,  ilimitados  e suplementares.  4.  Plano Plurianual.  5.  Lei  de
Diretrizes Orçamentárias. 6. Lei Orçamentária Anual – elaboração, acompanhamento e aprovação. 7. Métodos, técnicas e
instrumentos do Orçamento Público. 8. Gestão de Pessoas/Recursos Humanos: Conceito, evolução histórica, objetivos e
funções;  Modelos  de  gestão  de  pessoas;  Recrutamento  e  seleção;  Treinamento  e  avaliação  de  desempenho;  Cargos,
salários, carreiras e benefícios; Comunicação e endomarketing; Qualidade de vida no trabalho, saúde e ergonomia; Clima
organizacional; Comportamento humano nas organizações; Dinâmica de grupos; motivação e teorias motivacionais; Liderança
e teorias de liderança; Administração de talentos humanos e do capital intelectual; Modelagem do trabalho nas organizações;
Sistema  de  remuneração;  Programas  de  incentivos  e  benefícios;  Relações  no  trabalho.  9.  Planejamento  estratégico:
Conceitos e evolução; Tipos de planejamento; Processo do planejamento estratégico; Desenvolvimento de planos táticos e
operacionais; Diagnóstico interno e externo (análise SWOT); Definição de objetivos e estratégias; Construção de cenários;
Controle  e  desempenho  organizacional;  Governança  Corporativa;  Balanced  Scorecard;  Escolas  do  Planejamento;
Administração  estratégica;  Pensamento  estratégico;  Componentes  da  estratégia.  10.  A  estrutura  do  aparelho  público
brasileiro: administração direta e indireta. 11. Centralização e descentralização na Administração Pública.

 CÓD. CARGO: 402  ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Conhecimentos específicos:  1.  Criptografia (chave simétrica e chave pública): Assinaturas digitais;  Ipsec; Firewall; SSL. 2.
Protocolos HTTP, SMTP, POP, FTP; Gateway; DNS. 3. Engenharia de Software: Processos de software: Modelos de processo,
Atividades de processo; Engenharia de requisitos: Requisitos funcionais e não funcionais, Especificação, Elicitação e análise,
Validação,  Gerenciamento;  Análise  de  sistemas;  Projeto  de  sistemas:  Padrões  de  projeto,  Padrões  arquiteturais  (MVC,
Camadas,  Modelo  cliente-servidor),  Projeto  orientado  a  objetos,  Projeto  de  interface  com  o  usuário;  Linguagens  de
Programação (Java, XML, HTML, PHP); Testes de Software: Unitário, de caixa-branca, de caixa preta; Validação e verificação
de software; Desenvolvimento ágil: XP e SCRUM; UML; Ferramentas CASE; Modelo de maturidade CMM. 4. Banco de Dados:
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Papel do administrador, do projetista, do programador em bancos de dados; Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados;
Modelo relacional: Normalização de dados, Álgebra relacional, Visões, Integridade de dados; Sistemas de apoio à decisão:
OLAP, MOLAP e HOLAP; Linguagem SQL. 5. Gerência de tecnologia da Informação: COBIT; ITIL; Gerenciamento de Projetos
com PMBOK.

CÓD. CARGO: 403 ARQUIVISTA

Conhecimentos  específicos:  1.  Fundamentos  de  Arquivologia:  princípios  e  teorias.  2.  Gestão  de  documentos:  fluxo
documental, classificação de documentos, sistemas e métodos de arquivamento. 3. Instrumentos de gestão de documentos da
Administração Pública Federal: códigos e planos de classificação, Tabelas de temporalidade e destinação de documentos de
arquivos relativos às atividades-meio e fim das Instituições Federais de Ensino Superior. 4. Sistema Nacional de Arquivos –
SINAR, Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo da Administração Pública – SIGA, Sistema Informatizado de Gestão
Arquivística de Documentos – SIGAD. 5. Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ. 6. Avaliação de documentos: conceitos,
objetivos e finalidades. 7. Seleção de documentos. 8. Critérios de avaliação. 9. Atribuição de valores aos documentos. 10.
Classificação de documentos quanto ao grau de sigilo. 11. Diferenças entre documentação de arquivo, biblioteca, centro de
documentação e museu.  12.  Arranjo e descrição:  noções  fundamentais,  teorias dos fundos,  princípios da proveniência e
respeito  aos  fundos,  instrumentos  de  pesquisa,  normas  nacionais  e  internacionais.  13.  Paleografia  e  Diplomática.  14.
Reprografia e microfilmagem. 15. Diagnóstico em arquivos. 16. Legislação Arquivística (excertos da Constituição Federal, Leis
e Decretos-leis, Medidas Provisórias, Decretos Federais, Resoluções, Portarias Federais, Resoluções do CONARQ, Instruções
Normativas  Federais  e  Câmaras  Técnicas  do  CONARQ).  17.  Preservação  e  conservação  preventiva  e  corretiva  de
documentos. 18. Terminologia arquivística. 19. Segurança da informação em suportes convencionais e digitais. 20. Tecnologias
da informação aplicada aos arquivos: digitalização de documentos e preservação digital. 21. Certificação digital: conceitos e
definições,  infraestrutura  de  Chaves  Públicas  Brasileira  –  ICP/Brasil,  assinatura  digital.  22.  Modelo  de  Requisitos  para
Sistemas  Informatizados  de  Gestão  Arquivística  de  documentos  –  e-ARQ  Brasil.  23.  Automação  aplicada  aos  acervos
arquivísticos:  política,  planejamento  e  técnicas.  24.  Indexação:  conceitos,  linguagens,  descritores,  processos  e  tipos  de
indexação.

CÓD. CARGO: 404 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: 405 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: 406  BIBLIOTECÁRIO DOCUMENTARISTA

Conhecimentos específicos:  1.  Fundamentos  de  Documentação,  Ciência  da Informação  e  Biblioteconomia:  Conceitos  e
princípios; Bibliotecas: tipos. 2. Catalogação: Conceitos; Funções, finalidades e objetivos; Tipos de catálogos; Notação de
autor; Pontos de acesso; Programas de catalogação centralizada, cooperativa, na fonte e automatizada; Padrões e normas de
catalogação: ISBD, ISBN, ISSN, AACR-2R; Formatos de catalogação: MARC 21, FRBR, RDA. 3.  Classificação: Classificação
Decimal Universal; Classificação Decimal de Dewey. 4. Indexação: Princípios e técnicas; Análise documentária; Linguagens de
indexação: natural, controlada e artificial; Sistemas de indexação pré-coordenada e pós-coordenada. 5. Disseminação seletiva
da informação: Conceito; Serviços convencionais e eletrônicos; Sumários correntes; Bibliografias; Alerta e boletim bibliográfico.
6.  Controle  bibliográfico:  Conceito;  Processos;  Técnicas  de  controle;  Instrumentos  de  controle;  Agências  Bibliográficas
Nacionais.  7.  Fontes  de  Informação:  Conceitos;  Fontes  eletrônicas;  Fontes  convencionais.  8.  Serviço  de  Referência:
Conceitos; Processos de referência. 9. Desenvolvimento de Acervos: Conceitos; Seleção; Aquisição; Avaliação de acervos;
Descarte e desbaste. 10. Organização e administração de unidades de informação: Princípios; Estrutura e organização de
funções; Tipos de planejamentos; Princípios de planejamento; Políticas de funcionamento de unidades, redes e sistemas de
informação;  Manuais  de  serviços  e  procedimentos;  Marketing  para  unidades  de  informação;  Avaliação  de  unidades  de
informação. 11. Automação de Unidades de Informação: Tipos de automação; Projetos de automação; Infraestrutura para
automação; Fatores críticos para automação; Softwares para automação; Avaliação do projeto de automação. 12. Usos e
usuários da informação: Terminologias; Aspectos metodológicos de estudos de usuários. 13. Pesquisa em Biblioteconomia:
Etapas  da  pesquisa  técnico-científica.  14.  Estudos  métricos:  Estudos  cientométricos;  Estudos  bibliométricos;  Estudos
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infométricos. 15. Normalização documentária: ABNT 6023/2002; ABNT 6028/2003; ABNT 14.747/2011; ABNT 10520/2002.

 CÓD. CARGO: 407 BIÓLOGO

Conhecimentos específicos: 1. Estudo dos seres vivos: Classificação dos seres vivos; Regras de nomenclatura; Níveis de
organização  biológica;  Relações  entre  os  seres  vivos.  2.  Fundamentos  de  pesquisa:  Método  científico;  Formulação  de
hipóteses; Redação científica. 3. Levantamento de biodiversidade: Delimitação de áreas de amostragem; Procedimentos de
campo para amostragem de animais;  Levantamentos florístico e fitossociológico.  4.  Organização de coleções biológicas:
Procedimentos e cuidados na coleta de material botânico e zoológico; Técnicas e métodos para conservação; Noções básicas
de curadoria de coleções botânicas e zoológicas. 5. Manejo de recursos naturais: Ecologia de populações e comunidades;
Biologia da conservação; Recuperação de áreas degradadas; Manejo de recursos hídricos; Unidades de Conservação. 6.
Educação ambiental: Educação formal e não-formal; Legislação específica; Noções de gerenciamento de resíduos; Educação
sanitária.  7.  Análises  laboratoriais:  Noções  de  microscopia;  Montagem  de  lâminas  temporárias,  semipermanentes  e
permanentes; Noções de biossegurança em laboratório.

 CÓD. CARGO: 408  CONTADOR

Conhecimentos  específicos: 1.  Contabilidade  Aplicada  ao  Setor  Público:  Conceito;  Campo  de  Atuação;  Objetivos;
Abrangência;  Regimes  Contábeis;  Princípios  de  Contabilidade  sob  a  perspectiva  do  setor  público.  2.  Planejamento  e
Orçamento  Público:  Conceito;  Instrumentos  Básicos  de  Planejamento;  Princípios  Orçamentários;  Técnicas  e  etapas  do
processo de elaboração da proposta orçamentária; Recursos para execução dos programas: Exercício financeiro; Créditos
orçamentários;  Créditos  adicionais.  3.  Receitas  Públicas:  Conceito;  Receita  sob  a  ótica  da  Contabilidade  Pública;
Classificação das receitas; Receitas sob o enfoque orçamentário, patrimonial e fiscal; Estágios da Receita; A Receita e a Lei
de Responsabilidade Fiscal; Receita da Dívida Ativa. 4. Despesas Públicas: Conceito; Despesas sob a ótica da Contabilidade
Pública; Classificação das despesas; Despesa sob o enfoque orçamentário, patrimonial e fiscal; Estágios da Despesa; Tipos
de Empenho; Restos a Pagar; Regime de Adiantamentos ou Suprimento de Fundos; Despesas de Exercícios Anteriores; A
Despesa  e  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal;  Dívida  Pública.  5.  Patrimônio  na  Administração  Pública:  Conceito;  Bens
Públicos;  Avaliação  e  Mensuração  de  Ativos  e  Passivos;  Depreciação,  Amortização  e  Exaustão;  Escrituração  na
Administração Pública: Conceito; Plano de Contas Aplicado ao Setor Público; Contas de Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido;
Variações  Patrimoniais  Diminutivas;  Variações  Patrimoniais  Aumentativas;  Controles  de  Aprovação  do  Planejamento  e
Orçamento; Controles da Execução do Planejamento e Orçamento; Controles Devedores; Controles Credores; Subsistemas
de Informações Contábeis; Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI: Conceito; Objetivos;
Formas de Acesso; Modalidades de Uso; Abrangência do SIAFI; Segurança do SIAFI; Principais Documentos de Entrada de
Dados; Fundamentos Lógicos; Fundamentos Contábeis; SIAFI Gerencial; Formalidades do Registro Contábil; Escrituração de
operações Típicas; Contabilização das transações no Setor Público. 6. Estrutura e Análise das Demonstrações Contábeis do
Setor Público: Conceito; Composição e Conteúdo dos Balanços Públicos; Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço
Patrimonial; Classificação das Variações Patrimoniais; Demonstração das Variações Patrimoniais; Demonstração dos Fluxos
de Caixa; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Análise e Interpretação dos Balanços Públicos: Objetivo da
Análise  das  Demonstrações  Contábeis;  Dos  Quocientes  sobre  os  Balanços;  Indicadores  e  Indicativos  Contábeis;
Levantamento  de  Contas:  Prestação  de  Contas;  Tomada  de  Contas.  7.  Auditoria  Contábil:  Normas  práticas  usuais  de
auditoria;  Conceito;  Controle Interno e Externo;  Procedimentos e Rotinas. Auditoria e Controle Interno no Setor  Público:
Conceito; Objetivo; Controles Públicos; Controles Internos; Sistemas de Controle Interno. Auditoria Interna Pública: Conceito;
Objetivo; Finalidade; Classificação; Planejamento; Procedimentos; Fiscalização; Riscos.  8. Contabilidade de Custos: Bases
para o Conhecimento de Custos: Introdução; Objetivos; Terminologia; Classificação. Custeio por Absorção; Custeio Variável .
9. Legislação Aplicada à Gestão Pública: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: da fiscalização contábil,
financeira e orçamentária (art. 70 ao 75), das finanças públicas (art. 163 ao 169); Lei Complementar nº 4.320/64; Decreto Lei
200/67; Lei nº 10.028 de 19.10.2000; Escrituração Fiscal Digital de Retenções – Instrução Normativa Receita Federal do
Brasil nº 1701; Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público; Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor
Público (7ª. Edição). Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

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
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
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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 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Conhecimentos específicos: 1. Órgãos e instituições relacionadas à segurança e à saúde do trabalhador: siglas e atribuições
do Engenheiro de Segurança do Trabalho. 2. Organização Internacional do Trabalho (OIT); Convenções da OIT de n° 148
(meio  ambiente  de  trabalho),  155  (segurança  e  saúde  dos  trabalhadores),  161  (serviços  de  saúde  no  trabalho)  e  170
(segurança na utilização de produtos químicos). 3. Acidente do trabalho: conceito técnico (NBR 14280 Cadastro de Acidente
do Trabalho) e legal (artigos 19 a 21 da lei 8.213-91); causas e consequências, investigação e análise de acidentes e doenças
profissionais e do trabalho; taxa de frequência e gravidade, estatísticas de acidentes, comunicação e registro do acidente. 4.
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). 5. Investigação de acidentes do trabalho; Inspeção de segurança. 6. Legislação
de segurança e saúde do trabalho: leis, portarias, decretos e Normas Brasileiras Regulamentadoras - NBRs pertinentes a
Segurança do Trabalho. 7. Capítulo V da CLT da Segurança e da medicina do trabalho, artigos 154 ao 201. 8. Lei 6.514 de 22
de Dezembro de 1977 e Portaria 3.214 de 8 de Junho de 1978. 9. Norma Reguladora nº 1 - Disposições Gerais. 10. Norma
Regulamentadora nº  4 -  Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.  11.  Norma
Regulamentadora  nº  5  -  Comissão  Interna  de  Prevenção  de  Acidentes  (CIPA).  12.  Norma  Regulamentadora  nº  6  -
Equipamento de Proteção Individual (EPI). 13. Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). 14. Norma Regulamentadora nº 7 -
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO). 15. Doenças ocupacionais: Doenças do trabalho e doenças
profissionais;  Agentes ambientais  e  prevenção de doenças.  16.  Norma Regulamentadora nº  8  -  Edificações.  17.  Norma
Regulamentadora  nº  9  -  Programa de  Prevenção  de  Riscos  Ambientais  (PPRA).  18.  Norma Regulamentadora  nº  10  –
Segurança  em instalações  e  serviços  em eletricidade.  19.  Norma Regulamentadora  nº  11  -  Transporte,  movimentação,
armazenagem e manuseio de materiais. 20. Empilhadeiras. 21. Norma Regulamentadora nº 12 - Máquinas e equipamentos.
22. Norma Regulamentadora nº 15 - Atividades e operações insalubres. 23. Norma Regulamentadora nº 16 - Atividades e
operações perigosas. 24. Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). 25. Norma Regulamentadora nº 17
– Ergonomia; Princípios e aplicabilidade da ergonomia; Influência na ergonomia da iluminação, cores, clima, temperatura,
espaços de trabalho; Transporte, armazenamento, movimentação e manuseio de materiais; Laudo ergonômico de postos de
trabalho; Especificação e adequação de mobiliário. 26. Norma Regulamentadora nº 18 -  Condições e meio ambiente de
trabalho na indústria  da construção;  Programa de Condições  e  Meio Ambiente de Trabalho na Indústria  da Construção
(PCMAT). 27. Norma Regulamentadora nº 20 - Líquidos combustíveis e inflamáveis. 28. Norma Regulamentadora nº 21 –
Trabalhos a céu aberto. 29. Norma Regulamentadora nº 23 - Proteção Contra Incêndio. 30. Norma Regulamentadora nº 24 -
Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. 31. Norma Regulamentadora nº 25 – Resíduos Industriais. 32.
Norma Regulamentadora nº 26 - Sinalização de Segurança. 33. Norma Regulamentadora nº 32 - Segurança e Saúde no
Trabalho em Serviços de Saúde.  34.  Norma Regulamentadora nº  33 -  Segurança e  Saúde nos Trabalhos  em Espaços
Confinados. 35. Norma Regulamentadora nº 35 - Trabalho em Altura. 36. Suporte Básico à Vida. 37. Técnicas de remoção a
vítima  e  procedimentos  de  RCP  para  leigos  e  leigos  capacitados.  38.  Sistema  de  proteção  e  combate  a  incêndio
(equipamentos  fixos  e  móveis,  detecção  e  alarme  contra  incêndio  e  sprinkler).  39.  Brigadas  de  incêndio  (NBR  14276
Programa de Brigada de Incêndio) e Decretos Estaduais relacionados ao Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico,
Instruções  Técnicas  do  Corpo  de  Bombeiro.  40.  Higiene  no  trabalho:  Conceito  e  aplicação;  Riscos  ambientais  (físicos,
químicos e biológicos); Avaliação e controle de agentes ambientais; Aerodispersoides; Limites de tolerância; Insalubridade;
Periculosidade; Técnicas de uso de equipamentos de medição e Normas de Higiene Ocupacional – Procedimentos Técnicos
da Fundacentro/Ministério do Trabalho. 41. Mapas de risco. 42. Técnicas de análise e gerenciamento de estudo e análise de
risco. 43. Constituição Federal artigos: 7°, 195 e 201; Art. 61 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 1990 e suas alterações; Lei
n° 6.514/1977; DECRETO N.º 7.602/2011 que dispõe sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho – PNSST;
Instrução  normativa  MPS/SPS  n°  1,  de  julho  de  2010;  Regulamentações  da  Previdência  Social:  Perfil  Profissiográfico
Previdenciário – PPP, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP e Fator Acidentário Previdenciário – FAP. 44.
Desenvolvimento Sustentável: Conceitos, objetivos e diretrizes. 45. Orientação Normativa nº 4 de 14/02/2017,  publicada no
DOU de 23/02/2017. 46. Lei nº 8.666/93 e Lei nº 8.883/1994. 47. Implantação de campanhas prevencionistas e educativas em
segurança do trabalho. 48. Perícia judicial. 49. Noções de biossegurança.

CÓD. CARGO: 411 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,
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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: 412 MÉDICO - ÁREA PSIQUIÁTRICA

Conhecimentos Específicos: 1. Delirium. 2. Demências e outros transtornos cognitivos. 3. Esquizofrenia e outros transtornos
psicóticos.  4. Transtorno Bipolar e transtornos relacionados. 5. Transtornos Depressivos.  6.  Transtornos de Ansiedade. 7.
Transtorno  Obsessivo-compulsivo  e  Transtornos  relacionados.  8.  Transtornos  relacionados a  Trauma e  a  Estressores.  9.
Transtornos  Dissociativos,  Somatoformes.  10.  Transtornos  Alimentares.  11.  Transtornos  Relacionados  a  Substâncias  e
Transtornos Aditivos. 12. Transtornos da Personalidade. 13. Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. 14. Transtornos
mentais devido à condição médica. 15. Eletroconvulsoterapia e Estimulação Magnética Transcraniana. 16. Psicofarmacos. 17.
Psicopatologia.

CÓD. CARGO: 413 MÉDICO - ÁREA OFTALMOLOGIA

Conhecimentos Específicos:  1. Urgência em oftalmologia – clínica e cirúrgica. 2. Retina e vítreo – doenças vasculares da
retina, descolamento de retina. 3. Repercussão ocular de patologias sistêmicas. 4. Glaucoma: classificação, quadro clínico,
diagnóstico e tratamento clínico e cirúrgico. 5. Vícios de refração: prescrição de óculos e lentes de contato. 6. Plástica ocular:
ptose,  ectropio,  entropio,  triquiase,  paralisia  facial,  belfaroespasmo,  cavidade  anoftálmica.  7.  Orbitopatiadistireoidiana,
propedêutica da drenagem lacrimal. 8. Estrabismo: avaliação de forias e tropias, síndromes especiais. 9. Órbita: conteúdo e
relações anatômicas. 10. Doenças congênitas. 11. Neuro-oftalmologia: papiledema, neurite óptica, semiologia da pupila. 12.
Patologias, diagnóstico e tratamento de afecções corneanas. 13.Cristalino e catarata.

CÓD. CARGO: 414 MÉDICO VETERINÁRIO

Conhecimentos Específicos: 1.  Parasitologia de pequenos animais.  2.  Farmacologia veterinária.  3.  Patologia clínica  de
pequenos  animais.  4.  Toxicologia  veterinária.  5. Clínica  de  pequenos  animais.  6.  Doenças  infecciosas  e  parasitárias  em
pequenos animais. 7. Terapêutica  em pequenos animais. 8. Saneamento e Epidemiologia. 9. Manejo sanitário de bovinos,
caprinos,  ovinos  e  suínos.  10.  Fisiopatologia  da reprodução.  11.  Obstetrícia  veterinária.  12.  Diagnóstico  por  imagem em
veterinária. 13. Anestesiologia em pequenos animais. 14. Cirurgia de pequenos 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. CARGOS: 415 e 416  MÚSICO – ÁREAS: FLAUTA TRANSVERSAL E TROMPA

Conhecimentos específicos: 1. Conteúdo Teoria Geral Da Música: Partes constitutivas da música: ritmo, melodia, harmonia,
textura, timbre; Decifração de códigos musicais: notação musical,  claves, fórmula de compassos, Síncopa e contratempo:
Ligadura, armaduras de claves, acidentes, intervalos, escalas, acordes; Qualidades para interpretação: dinâmica, andamento,
forma, estilo, gênero, caráter. 2. Conteúdo De Estruturação Musical – Harmonia: Escalas maiores e menores: formação de
acordes, Ciclo de 5ªs, encadeamentos de acordes: formação de tríades e tétrades: classificação das tétrades: maior, menor,
dominante, meio-diminuta, diminuta. Dominantes secundárias. Campo harmônico maior: tônica, dominante e subdominante.
Acordes substitutos do campo harmônico maior. Modos antigos: jônio, dório, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócrio. Acordes
diminutos e Cifragens  em geral.  3.  História Da Música:  História  da Música Ocidental:  Música  da Grécia,  Música na Era
Medieval, Música Renascentista, Música do período Barroco, Música Clássica, Música no Romantismo, Música do Século XX e
XXI, História do Jazz e História da Música Brasileira.

 CÓD. CARGO: 417  PEDAGOGO

Conhecimentos específicos:  1.  Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Capítulo voltado para a Educação Superior). 2. A
educação em espaços não formais:  o trabalho do pedagogo em espaços não escolares.  3.  A Pedagogia e a Gestão de
Pessoas. 4. Teoria do desenvolvimento humano e suas distintas concepções. 5. Teorias da aprendizagem. 6. Desenvolvimento
humano e  aprendizagem.  7.  Impacto  e  importância  do  relacionamento  no  avanço  do  processo  ensino‐aprendizagem.  8.
Programas de treinamento, desenvolvimento e educação. 9. Avaliação de desempenho. 10. Gestão do conhecimento. 11.
Educação corporativa. 12. Ética na educação. 13. Ciência e tecnologia. 14. A importância da tecnologia no processo educativo.
15. Desenvolvimento de técnicas pedagógicas para elaboração, análise e avaliação do desempenho e eficácia de programa de
educação e formação. 16. Elaboração de programas de capacitação de adulto e pessoal técnico. 17. Conhecimento técnico de
formação  de  adultos  e  educação  para  as  organizações;  processos  de  mudanças/agentes  de  mudança;  teorias  do
comportamento  humano.  18.  Planejamento,  elaboração  de  estratégias  de  formação,  de  conteúdos  programáticos  e  de
avaliação. 19. Processos de treinamento e desenvolvimento para o ensino-aprendizagem; Acompanhamento e avaliação de
programas de treinamento e desenvolvimento. 20. Métodos e técnicas em treinamento e desenvolvimento de pessoas. 21. A
organização  curricular  da  escola:  A  organização  dos  contextos;  A  concepção  integrada  do  currículo;  O  desafio  da
interdisciplinaridade e de transdisciplinaridade na organização dos  conteúdos.  22.  O Planejamento  do ensino:  Elementos
constitutivos; As sequências didáticas e as sequências do conteúdo; O processo de construção do conhecimento na escola; A
avaliação no processo de ensino-aprendizagem; O papel  do  Pedagogo na organização pedagógica  da prática  educativa
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escolar. 23. Critérios de avaliação. 24. Instrumentos de avaliação. 25. Organização e planejamento pedagógico. 26. Plano de
desenvolvimento  institucional.  27.  Currículo:  concepções,  relações  de  poder,  transdisciplinaridade,  transversalidade
Interdisciplinaridade,  disciplinaridade,  multidisciplinaridade.  28.  Educação  e  qualidade.  29.  Gestão  do  conhecimento  e
inteligência organizacional.  30.  A construção do conhecimento a  partir  das necessidades da organização.  31.  Gestão de
projetos e formação de equipes. 32. Prática educativa no desenvolvimento de pessoas. 33. Processos comunicacionais. 34.
Jogos e dinâmicas de grupo nas organizações. 35. Processo pedagógico: as categorias teórico-metodológicas da pedagogia
do trabalho: Critérios para seleção de conteúdos, metodologia, acompanhamento e avaliação. 36. Teoria da aprendizagem e
andragogia. 37. Planejamento e avaliação de treinamentos.

 CÓD. CARGO: 418  PRODUTOR CULTURAL

Conhecimentos específicos: 1. Conceitos e aspectos gerais de Cultura. 2. Aspectos históricos da produção cultural no Brasil.
3. Ação cultural e sociedade: aspectos de políticas culturais no Brasil. 4. Produção Cultural e Regionalidade: traços e eventos
da cultura. 5. Divulgação científica e cultural. 6. Aspectos de gestão de projetos para a produção cultural: etapas da produção
de eventos voltados à cultura. 7. Linguagens artísticas. 8. Infraestrutura e políticas culturais na Paraíba. 9. Legislação e fomen -
to à Produção Cultural no Brasil e no Paraíba. 10. Propriedade intelectual e direitos autorais.

 CÓD. CARGO: 419 PSICÓLOGO

Conhecimentos específicos: 1. As organizações e o trabalho. 2. Fenômenos sociais nas organizações. 3. O comportamento
humano  nas  organizações.  4.  Sustentabilidade  organizacional.  5.  Clima  e  cultura  organizacionais  e  aprendizagem  nas
empresas. 6. Planejamento desenvolvimento de pessoas. 7. Administração de projetos. 8. Dispositivos clínicos e acolhimento.
9.  Entrevista  psicológica.  10.  Aconselhamento  Psicológico.  11.  Atração  e  retenção  de  talentos.  12.  Comportamento
organizacional.  13.  Levantamento  de  necessidades  por  competência.  14.  Programas  de  treinamento,  desenvolvimento  e
educação. 15. Gestão do conhecimento. 16. Educação corporativa. 17. Técnicas de desenvolvimento de pessoas. 18. Teorias
da  personalidade.  19.  Psicopatologia.  20.  Técnicas  psicoterápicas.  21.  Psicodiagnóstico.  22.  Avaliação  psicológica.  23.
Psicopedagogia  clínica.  24.  Instrumentos  de  avaliação  psicológica.  25.  Trabalho,  subjetividade  e  saúde  psíquica.  26.
Condições  de  trabalho,  segurança  no  trabalho  e  saúde  ocupacional.  27.  Absenteísmo.  28.  Motivação,  satisfação  e
envolvimento  no  trabalho.  29.  Gestão  da  qualidade  nas  organizações.  30.  Conceito  de  qualidade.  31.  Indicadores  de
qualidade. 32. Qualidade de vida no trabalho (QVT). 33. Psicologia institucional e processo grupal. 34. Políticas públicas de
saúde mental. 35. Clínica e questões de gênero e raça. 36. Código de Ética profissional do Psicólogo e legislação profissional
vigente.

CÓD. CARGO: 420  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.

CÓD. CARGO: 421 TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

Conhecimentos Específicos: 1. A Educação Superior no Brasil: modelos e estrutura. A Universidade no Século XXI. A Educa-
ção Superior e o Plano Nacional de Educação. 2. Legislação Educacional. LDB 9.394/96. Resolução n.º 01/2018 - Estabelece
diretrizes e normas para a oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu denominados cursos de especialização. Resolução
n.º  07/2017 - Estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação stricto  sensu.  Portaria Normativa n.
º21/2012 - Sistema de Seleção Unificada (SISU). Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avalia-
ção da Educação Superior (SINAES), e o Parecer nº 67 do CNE/CES. Estabelece um referencial para as Diretrizes Curricula -
res Nacionais dos Cursos de Graduação. Políticas Públicas para a Educação Superior. Políticas de Ações Afirmativas da Edu-
cação Superior Brasileira. Financiamento da Educação Superior. Gestão Democrática. 3. Gestão Pedagógica do Ensino Supe-
rior. O Ensino, a aprendizagem e a formação profissional na Educação Superior. Organização didático-pedagógica da forma-
ção profissional na Universidade. Categorias da didática: objetivos, conteúdos, métodos ou estratégias de ensino, recursos di -
dáticos, avaliação da aprendizagem no ensino superior. A formação de Competências e Habilidades profissionais. A formação
de atitudes e valores na Universidade. As contribuições Cognitivistas de J. Bruner e de J. Piaget e a Histórico-Cultural de L. S.
Vygotsky.  D. Ausubel, aprendizagem significativa e 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 for -
mação 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 Univer -
sidade. Supervisão e Orientação pedagógica. O trabalho com os estudantes e a família. 5. A pesquisa e a extensão na Univer-
sidade. Funções, organização e funcionamento da pós-graduação e da extensão universitária. Projetos de extensão e de ensi -
no. 6. Avaliação Institucional e da aprendizagem. Sistema Nacional de Avaliação Superior: SINAES. O Exame Nacional de De-
sempenho de Estudantes (Enade). A problemática da evasão na universidade. 7. O professor e à docência Universitária. Sabe -
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res, 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 universitário. A forma -
ção e capacitação de servidores. 8. O uso da estatística na atividade profissional do técnico em assuntos educacionais.

 CÓD. CARGO: 422  TECNÓLOGO FORMAÇÃO – ÁREA SECRETARIADO EXECUTIVO

Conhecimentos específicos: 1. Comportamento ético, responsabilidade social e regulamentação da profissão. 2. Excelência
no  atendimento  ao  público  (recepção,  atendimento,  comunicação,  canais  e  fluxos).  3.  Comunicação  institucional:
gerenciamento  da  informação,  fluxos  de  comunicação,  tipos  e  veículos.  4.  Influência  da  comunicação  na  percepção  da
realidade  institucional,  profissional,  pessoal  e  como  mediadora  nas  relações  de  trabalho.  5.  Técnicas  secretariais,
planejamento e organização dos serviços de secretaria. 6. Redação oficial: normas, técnicas e tipologia. 7. Planejamento de
reuniões, conferências e viagens. 8. Conhecimentos gerais de catalogação, agendamento, arquivística e Gestão Eletrônica de
Documentos. 9. Planejamento, Organização e Controle de Eventos. 10. Gestão e Práticas Secretariais.

 CÓD. CARGO: 423  TECNÓLOGO FORMAÇÃO – ÁREA GESTÃO PÚBLICA

Conhecimentos específicos:  1. Administração Pública Geral:  1.1 constituição da república e ementas constitucionais; 1.2
formas de organização, controle e funcionamento; 1.3 princípios administrativos; 1.4 poderes, deveres, hierarquia e disciplina;
1.5 atos, processos e contratos administrativos; 1.6 serviços públicos; 1.7 agentes e servidores públicos; 1.8 regime jurídico,
constitucional  e  organização  funcional;  1.9  cidadania,  ética  e  responsabilidade;  1.10  fundamentos  e  gestão  de  políticas
públicas; 1.11 modelos de gestão pública, reformas e modernização; 1.12 governabilidade, governança e accountability; 1.13
sistemas de informação e governança eletrônica; 1.14 redação oficial. 2. Administração Geral: 2.1 perspectivas, histórico e
precursores da administração; 2.2 abordagem científica, clássica e humanística; 2.3 principais conceitos, teorias, princípios,
características,  funções,  elementos  e  processos  da  administração;  2.4  natureza  e  tipos  de  organizações;  2.5  principais
definições e teorias organizacionais; 2.6 estruturas e processos organizacionais; 2.7 conceitos básicos, modelos, elementos,
atividades, atribuições, níveis, técnicas, metodologias, projetos, documentos e controle em organizações, sistemas e métodos;
2.8  principais  definições,  visões,  tipos  e  técnicas  em gestão  de  processos.  3.  Planejamento  Estratégico:  3.1  premissas,
conceitos, princípios e tipologias; 3.2 metodologias e diagnósticos; 3.3 diretrizes organizacionais; 3.4 missão, visão, objetivos e
estratégias; 3.5 etapas do projeto, plano de ação e mapa estratégico; 3.6 implantação, controle e avaliação. 4. Gestão de
Projetos:  4.1  conceitos  básicos;  4.2  escritório  de  projetos;  4.3  integração,  escopo,  tempo,  recursos,  custos,  qualidade,
ambiente, pessoas, comunicação, riscos e suprimento; 5. Gestão de Pessoas: 5.1 definições e funções; 5.2 carreira, cargos e
salários/remuneração/benefícios;  5.3  recrutamento  e  seleção;  5.4  treinamento,  desenvolvimento;  5.5  avaliação  de
desempenho; 5.6 saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho; 5.7 competências; 5.8 comportamento organizacional,
relações interpessoais, tomada de decisão, motivação, equipes e grupos, comunicação, liderança, relações de poder, conflitos
e negociação; 5.9 estrutura, cultura, clima e mudança organizacional; 5.10 legislações pertinentes. 7. Contabilidade, Finanças
e Orçamento Público: 7.1 noções, normas gerais e princípios; 7.2 legislações pertinentes; 7.3 plano plurianual; 7.4 lei  de
diretrizes  orçamentárias;  7.5  lei  orçamentária  anual;  7.6  processo  orçamentário;  7.7  planejamento,  execução  e  controle
orçamentário e financeiro; 7.8 receitas, despesas e gastos públicos; 7.9 política fiscal e financiamento dos gastos públicos.8.
Gestão Logística, de Materiais e Patrimonial: 8.1 fundamentos, conceitos, funções e práticas; 8.2 logística de entrada e de
apoio; 8.3 cadeia de suprimentos; 8.4 sistemas de compras; 8.5 classificação e codificação; 8.6 estocagem, movimentação e
distribuição; 8.7 licitações, contratos, convênios e parcerias; 8.8 inventários.
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