
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENSINO MÉDIO COMPLETO 

RECEPCIONISTA DE POSTO DE SAÚDE: Operação de equipamentos de 
escritório (telefone, copiadora, e impressora de computador). Organização do 
trabalho: o ambiente e sua organização; rotinas de trabalho; organização e 
utilização do material de escritório; de consumo e permanente. O protocolo: 
recepção, classificação, registro e distribuição. A documentação: conceito e 
importância, processos, tramitação. Relacionamento Interpessoal: Sigilo e ética 
profissional. Comunicação: emissor e receptor, canais de comunicação, 
mensagens, códigos, interpretações, ruídos na comunicação. Noções de 
redação oficial. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR 

CONTADOR: A Escrituração Contábil; Os registros das operações típicas de 
uma empresa; A avaliação dos ativos e passivos; A elaboração das 
demonstrações contábeis. CONTABILIDADE PÚBLICA - Plano de Contas; 
Orçamento; Receita e Despesa Pública; Demonstrações Contábeis; Balanço 
Geral; Sistemas de Controle Interno e Externo; Gestão Fiscal. AUDITORIA 
CONTÁBIL Características; O trabalho de auditoria; As tomadas e prestações 
de contas; Legislação. PERÍCIA CONTÁBIL - Conceito; Aspectos Profissionais; 
Aspectos Técnicos, Doutrinários, Processual e Operacional; Legislação. 
TEORIA DA CONTABILIDADE - A Contabilidade; Os Princípios Fundamentais 
de Contabilidade; As escolas ou doutrinas na história da Contabilidade. 
NOÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - Fontes e Hierarquia da Norma; 
Estado e Constituição; Poderes do Estado; A Pessoa e seus Atributos; Tipos 
de Sociedades; Contratos; Crimes contra a ordem econômica; Tributos e suas 
espécies; Créditos Tributários; Contratos de trabalho em relação aos 
empregos; Direitos Trabalhistas; Conhecimentos de direito financeiro: Lei 
4320/64; Conhecimentos de processos de licitação: Lei Nº 8666/93 Lei 
complementar 101/00 – finanças públicas; Constituição Federal de 1988. 

COORDENADOR PEDAGÓGICO: O contexto legal indispensável ao trabalho 
de Coordenação Pedagógica: a Nova LBD, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Regimento Básico da 
rede municipal de ensino de Bombinhas. Aspectos do trabalho cotidiano do 
Coordenador Pedagógico: o educador, o educando e suas relações; os 
conteúdos de ensino e os materiais didáticos; os métodos e procedimentos de 
ensino; a produção do conhecimento: planejamento, execução e avaliação das 
ações na escola. A postura ética no trabalho. A ação educacional do 
profissional Coordenador Pedagógico no contexto do sistema municipal de 
ensino. A visão crítica do coordenador pedagógico sobre o trabalho 
desenvolvido pelas unidades escolares. Elaboração de currículos: o quê, como 
e quando ensinar e avaliar. Acompanhamento do trabalho pedagógico e da 
avaliação dos alunos. A integração do trabalho do coordenador pedagógico 
com os demais profissionais envolvidos no sistema: a participação do 
profissional no treinamento e aperfeiçoamento das equipes escolares. 

ENFERMEIRO:Saúde Pública; SUS; Programas Preventivos; Higiene 
(esterilização, desinfecção); Instrumentos cirúrgicos; Material de laboratório; 



Intoxicações; Fraturas; Vacinas; Calendário de Vacinas; Doenças infecto 
contagiosas; Coagulação; Hemorragias; Mordeduras e Picadas venenosas; 
Interpretações de sinais e sintomas; Atribuições na saúde pública; Didática 
aplicada à enfermagem. Ética e legislação em enfermagem: Princípios básicos 
de ética; Regulamentação do exercício profissional; Código de ética dos 
profissionais de enfermagem; Implicações éticas e jurídicas no exercício da 
enfermagem. Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de 
altura e peso; Assepsia e controle de infecção; Biossegurança; Administração 
de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e 
soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise); 
Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens gástrica e vesical; Coleta de 
material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; Administração 
de dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de 
enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, 
pulmonares, auto-imunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do 
sistema hematopoiético; Preparo, acondicionamento e métodos de 
esterilização e desinfecção de materiais; Atendimento de emergência: parada 
cardiorespiratória, urgência e emergência no atendimento de traumas, 
atendimento móvel e de remoção, corpos estranhos, intoxicações exógenas, 
estados convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências 
ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem 
relacionados a doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-
infantil: Assistência à gestante no período pré-natal, pré parto, parto e 
puerpério; Complicações obstétricas; Recém-nascido normal e patológico; 
Crescimento e desenvolvimento da criança; Aleitamento materno; Doenças da 
Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública: Processo saúde – doença; 
Imunizações; Vigilância epidemiológica; Atenção à saúde da criança e do 
adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. Noções de administração 
aplicada à enfermagem. Conhecimentos básicos inerentes as atividades do 
cargo. 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – PORTUGUÊS: Avaliação da 
aprendizagem. Didática e trabalho pedagógico. Fundamentos de currículo. 
Perspectivas metodológicas. Planejamento e gestão educacional. Psicologia do 
desenvolvimento e da aprendizagem. Metodologia para o ensino de Português. 
Conceitos básicos da ciência lingüística: o signo, o significado, o significante; 
sincronia e diacronia;sintagma e paradigma;sistema, norma e uso; variação 
lingüística; modalidades faladas e escritas; a noção de erro; funções da 
linguagem; Compreensão e Interpretação dos diversos tipos de texto escrito; 
domínio da modalidade escrita e da norma culta da Língua Portuguesa; coesão 
e coerência; Uso, descrição e análise de estruturas da Língua Portuguesa: 
fonética e fonologia; morfossintaxe;semântica; léxico; ortografia; 
pontuação;Noções de história da Língua Portuguesa; Noções de estilística; 
Teoria literária: conceito de literatura; teoria dos gêneros literários; estilos de 
época; Movimentos literários; Literatura Brasileira: a literatura colonial e o 
Barroco; Arcadismo, Romantismo, Realismo; Naturalismo; e Parnasianismo; 

�Simbolismo e Pré Modernismo; Modernismo e tendências contemporâneas.A 
literatura catarinense. 

 


