
ESTADO DE SANTA CATARINA

ANEXO II 

CARGOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS INTERNO

I - PORTUGUÊS 
Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, sinônimo, 
acentuação gráfica, crase. Ortografia Oficial. Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo. 
Sintaxe de concordância nominal, numeral, verbo. 
preposição, conjunção, interjeição. Fonética.  Análise sintática. 
 
II – MATEMÁTICA  
Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais 
divisão - resolução de problemas sobre as quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até 
bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; 
Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo 
velocidade; tempo; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional 
quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais.

III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS INTERNO
Equipamentos, materiais e técnicas utilizados na limpeza de pisos, paredes, móveis, cortinas. Cuidados 
para remoção e limpeza de equipamentos, máquinas e utensílios diversos de cozinha e escritório. 
Estocagem e conservação de materiais de limpeza. Separação do lixo. Coleta seletiva. Acondicionamento 
e descarte do lixo orgânico e materiais recicláveis. 
Saneamento básico. Prevenção da saúde
contaminantes (produtos químicos). Relações humanas no trabalho.
Serviços de copa e cozinha. Armazenamento e guarda de produtos e alimentos. Riscos de contaminação 
de alimentos. 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA
 
I - PORTUGUÊS 
Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, sinônimo, 
acentuação gráfica, crase. Ortografia Oficial. Morfologia: classes de palavras, substant
Sintaxe de concordância nominal, numeral, verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, 
preposição, conjunção, interjeição. Fonética.  Análise sintática. 

II – MATEMÁTICA  
Conjunto dos números naturais: quatro operações 
divisão - resolução de problemas sobre as quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até 
bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça part
Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE MODELO 
 

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 

NÍVEL ALFABETIZADO 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS INTERNO
 
 

Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, sinônimo, 
acentuação gráfica, crase. Ortografia Oficial. Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo. 
Sintaxe de concordância nominal, numeral, verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, 
preposição, conjunção, interjeição. Fonética.  Análise sintática.  

Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – soma, subtração, multiplicação e 
roblemas sobre as quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até 

bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; 
Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo - transformações 
velocidade; tempo; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional - Real; Perímetro e área de 
quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais.

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS INTERNO 
Equipamentos, materiais e técnicas utilizados na limpeza de pisos, paredes, móveis, cortinas. Cuidados 
para remoção e limpeza de equipamentos, máquinas e utensílios diversos de cozinha e escritório. 

ão de materiais de limpeza. Separação do lixo. Coleta seletiva. Acondicionamento 
e descarte do lixo orgânico e materiais recicláveis. Requisição de materiais necessários aos seus serviços. 

aneamento básico. Prevenção da saúde– EPI (Equipamento de Proteção Individual). Riscos ambientais/ 
Relações humanas no trabalho.Higiene pessoal. 

Armazenamento e guarda de produtos e alimentos. Riscos de contaminação 

 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA

Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, sinônimo, 
acentuação gráfica, crase. Ortografia Oficial. Morfologia: classes de palavras, substant
Sintaxe de concordância nominal, numeral, verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, 
preposição, conjunção, interjeição. Fonética.  Análise sintática.  

 

Conjunto dos números naturais: quatro operações fundamentais – soma, subtração, multiplicação e 
resolução de problemas sobre as quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até 

bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça part
Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo - transformações 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS INTERNO 

Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, sinônimo, 
acentuação gráfica, crase. Ortografia Oficial. Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo. 

Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, 

soma, subtração, multiplicação e 
roblemas sobre as quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até 

bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; 
sformações - problemas; 
Real; Perímetro e área de 

quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais. 

Equipamentos, materiais e técnicas utilizados na limpeza de pisos, paredes, móveis, cortinas. Cuidados 
para remoção e limpeza de equipamentos, máquinas e utensílios diversos de cozinha e escritório. 

ão de materiais de limpeza. Separação do lixo. Coleta seletiva. Acondicionamento 
Requisição de materiais necessários aos seus serviços. 

Individual). Riscos ambientais/ 
Higiene pessoal. Atribuições do cargo. 

Armazenamento e guarda de produtos e alimentos. Riscos de contaminação 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA 

Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, sinônimo, 
acentuação gráfica, crase. Ortografia Oficial. Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo. 
Sintaxe de concordância nominal, numeral, verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, 

soma, subtração, multiplicação e 
resolução de problemas sobre as quatro operações; Sistema de numeração decimal: números até 

bilhão; Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; 
transformações - problemas; 
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velocidade; tempo; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional 
quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com 
 
III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA: 
Programa Saúde da Família (PSF) (PACS); 
Ministério da Saúde; Saúde da mulher; Saúde da criança; Saúde do adulto; Saúde do idoso; Saúde Bucal; 
Estatuto do idoso; O trabalho do agente comunitário de saúde; Trabalho em equipe; Doenças sexualmente 
transmissíveis e não Transmissíveis; D
epidemiológica;Vigilância sanitária; Meio Ambiente;  Alimentação e Nutrição;  Gestação;  Pré
Direitos da gestante e da nutriz; Cuidados básicos com o recém
Métodos contraceptivos;  Imunização; 
Desenvolvimento; Doenças mais Comuns na Infância; Acidentes e Violência à Criança e a Mulher;  Lei 
Maria da Penha; Puberdade e Adolescência; Prevenção de Aci
Competências da União, Estados, Municípios e Distrito Federal na área de vigilância em saúde; Portaria nº 
687 MS/GM, de 30 de março de 2006;  Constituição Federal de 1988 (Título VIII 
Lei n. 8.080, 19 de setembro de 1990;  Lei n. 8.142, 28 de dezembro de 1990; 
janeiro de 2002; Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006.

CARGOS: 

I - PORTUGUÊS 
Interpretação de textos. Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia Oficial; Pontuação; Sílabas; 
Acentuação gráfica; Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Classe, Estrutura e 
Formação de Palavras. Estilística: Figuras de Sintaxe, fi
Linguagem Figurada. Discurso Direto e Indireto, Significação das Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; 
Emprego de pronomes; Formas de tratamento. Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia; 
Semântica.  Funções da Linguagem. Compreensão e interpretação de frase ou palavra. Encontros 
vocálicos e consonantais. Divisão silábica. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nomi
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimo, homônimos e parônimos. 
 
II - MATEMÁTICA  
Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum;  
Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Equações básicas de soma, 
subtração, multiplicação e divisão; Potenciação; Regra de Três; 
Fatoração; Conjuntos; área, perímetro, volume.
 
III – ESTUDOS SOCIAIS: 
Brasil: história, localização, limites, população, regiões, estados e capitais. Estado de Santa Catarina: 
história, localização, limites, municípios. Mu
econômicos e história. Aspectos atuais: acontecimentos relevantes ocorridos em 2010, 2011 e 2012 no 
Brasil. Análise de tópicos relevantes e atuais das áreas de política, economia, sociedade, educ
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velocidade; tempo; Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional - Real; Perímetro e área de 
quadrado e retângulo; Operações com frações; Operações com números decimais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA:  
Programa Saúde da Família (PSF) (PACS); Sistema Único de Saúde; Atenção Básica;
Ministério da Saúde; Saúde da mulher; Saúde da criança; Saúde do adulto; Saúde do idoso; Saúde Bucal; 
Estatuto do idoso; O trabalho do agente comunitário de saúde; Trabalho em equipe; Doenças sexualmente 
transmissíveis e não Transmissíveis; Doenças crônicas; Endemias e epidemias; Vigilância 
epidemiológica;Vigilância sanitária; Meio Ambiente;  Alimentação e Nutrição;  Gestação;  Pré
Direitos da gestante e da nutriz; Cuidados básicos com o recém-nascido;  Aleitamento materno;  Dengue;  

todos contraceptivos;  Imunização; Direitos da Criança; Critérios de Risco Infantil; Crescimento e 
Desenvolvimento; Doenças mais Comuns na Infância; Acidentes e Violência à Criança e a Mulher;  Lei 
Maria da Penha; Puberdade e Adolescência; Prevenção de Acidentes;  Educação em saúde; 
Competências da União, Estados, Municípios e Distrito Federal na área de vigilância em saúde; Portaria nº 
687 MS/GM, de 30 de março de 2006;  Constituição Federal de 1988 (Título VIII 

9 de setembro de 1990;  Lei n. 8.142, 28 de dezembro de 1990; Portaria n
Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006. 

 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

CARGOS: FARMACÊUTICO; AUDITOR FISCAL 
 
 

Interpretação de textos. Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia Oficial; Pontuação; Sílabas; 
Acentuação gráfica; Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Classe, Estrutura e 
Formação de Palavras. Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, 
Linguagem Figurada. Discurso Direto e Indireto, Significação das Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; 
Emprego de pronomes; Formas de tratamento. Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia; 

Funções da Linguagem. Compreensão e interpretação de frase ou palavra. Encontros 
vocálicos e consonantais. Divisão silábica. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nomi
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimo, homônimos e parônimos. 

Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, 
iação e radiciação); Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum;  

Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Equações básicas de soma, 
subtração, multiplicação e divisão; Potenciação; Regra de Três; Porcentagem; Produtos Notáveis e 

área, perímetro, volume. 

Brasil: história, localização, limites, população, regiões, estados e capitais. Estado de Santa Catarina: 
história, localização, limites, municípios. Município de Modelo: localização, limites, população, aspectos 
econômicos e história. Aspectos atuais: acontecimentos relevantes ocorridos em 2010, 2011 e 2012 no 
Brasil. Análise de tópicos relevantes e atuais das áreas de política, economia, sociedade, educ

Real; Perímetro e área de 
números decimais. 

Sistema Único de Saúde; Atenção Básica; Programas do 
Ministério da Saúde; Saúde da mulher; Saúde da criança; Saúde do adulto; Saúde do idoso; Saúde Bucal; 
Estatuto do idoso; O trabalho do agente comunitário de saúde; Trabalho em equipe; Doenças sexualmente 

oenças crônicas; Endemias e epidemias; Vigilância 
epidemiológica;Vigilância sanitária; Meio Ambiente;  Alimentação e Nutrição;  Gestação;  Pré-natal; 

nascido;  Aleitamento materno;  Dengue;  
Direitos da Criança; Critérios de Risco Infantil; Crescimento e 

Desenvolvimento; Doenças mais Comuns na Infância; Acidentes e Violência à Criança e a Mulher;  Lei 
dentes;  Educação em saúde;  

Competências da União, Estados, Municípios e Distrito Federal na área de vigilância em saúde; Portaria nº 
687 MS/GM, de 30 de março de 2006;  Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II);  

Portaria nº 44/GM, de 3 de 

Interpretação de textos. Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia Oficial; Pontuação; Sílabas; 
Acentuação gráfica; Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Classe, Estrutura e 

guras de palavras, figuras de pensamento, 
Linguagem Figurada. Discurso Direto e Indireto, Significação das Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; 
Emprego de pronomes; Formas de tratamento. Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia; 

Funções da Linguagem. Compreensão e interpretação de frase ou palavra. Encontros 
vocálicos e consonantais. Divisão silábica. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. 
Classificação dos termos da oração. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. 
Colocação dos pronomes oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimo, homônimos e parônimos.  

Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, 
iação e radiciação); Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum;  

Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Equações básicas de soma, 
Porcentagem; Produtos Notáveis e 

Brasil: história, localização, limites, população, regiões, estados e capitais. Estado de Santa Catarina: 
nicípio de Modelo: localização, limites, população, aspectos 

econômicos e história. Aspectos atuais: acontecimentos relevantes ocorridos em 2010, 2011 e 2012 no 
Brasil. Análise de tópicos relevantes e atuais das áreas de política, economia, sociedade, educação, 
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tecnologia, energia, esportes, história, turismo, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e 
ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas. Meio Ambiente.
 
IV – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

FARMACÊUTICO 
Políticas e Programas de Saúde. Sistema Único de Saúde. Política Nacional de Medicamentos. Política 
Nacional de Assistência Farmacêutica. Modelos de Atenção à Saúde. Estratégia Saúde da Família. Redes 
de Atenção à Saúde. Equipes Multiprofissionais em Saúde
organizacional e funções da farmácia; Legislação relacionada à estruturação de estabelecimentos e 
comercialização e dispensação de produtos farmacêuticos; Assistência Farmacêutica; Planejamento; 
Financiamento; Seleção de Medicamentos; Programação e estimativas de necessidade e compras de 
medicamentos e correlatos; Aquisição; Armazenamento e controle de estoques; Organização de 
almoxarifados, avaliação da área física e condições adequadas de armazenamento. Controle de 
de medicamentos e material de consumo; Distribuição; Dispensação de medicamentos; Atenção 
Farmacêutica; Programas Governamentais de Acesso a medicamentos; Farmacoeconomia e 
Farmacoepidemiologia; Farmacologia e farmacoterapia: vias de administraç
Farmacocinética - absorção, distribuição, metabolismo e excreção; Biofarmácia; Química Farmacêutica; 
Farmacologia clínica; Farmacoterapia nas doenças infecciosas bacterianas, virais e fúngicas; 
Farmacologia e farmacoterapia nas doenças do s
Farmacologia do sistema nervoso central. Farmacovigilância: Reações adversas a medicamentos; 
Interações medicamentosas; Intoxicações por medicamentos; RENAME; Comissão de farmácia e 
terapêutica. Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica. Controle de qualidade dos produtos 
farmacêuticos – métodos físico-químicos, biológicos e microbiológicos. Boas práticas de fabricação de 
produtos farmacêuticos. Conhecimentos gerais sobre material médico hospitalar. Deon
Farmacêutica); Ética e Legislação Farmacêutica. Código de Ética da Profissão Farmacêutica.
 
AUDITOR FISCAL – TRIBUTÁRIO E DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
Lei tributária. Fato gerador. Base de cálculo. Alíquota. Lançamentos 
ofício e por homologação, revisão, atualização de valores imobiliários, recursos contra lançamentos. 
Crédito tributário - exigibilidade, extinção, pagamento, decadência, prescrição, exclusão, anistia, cobrança 
judicial. Imunidade e isenção - isenções: unilaterais, bilaterais, subjetivas e objetivas. Incidência e não 
incidência. Normas gerais de direito financeiro e tributário. Tributos e outras receitas municipais. Impostos 
privativos - imposto predial urbano (IPTU): zona urbana 
contribuintes, imposto sobre transmissão "inter vivos" de imóveis e de direitos reais (ITBI), imposto sobre 
serviço de qualquer natureza (ISS) 
imposto de renda, imposto territorial rural (ITR), imposto sobre a propriedade de veículos automotores 
(IPVA), imposto sobre operações relativas 'a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
industrializados (IPI), fundo de participação dos municípios (FPM) e outros fundos. Tributos comuns 
taxas diversas e contribuição de melhoria. Outras receitas 
e subvenções. Tributos municipais: critérios estruturais; princípios constitucionais; da progressividade; 
isenções tributárias; do processo administrativo. Autonomia e competência tributária do município. 
Extinção do crédito tributário; Contribuição de melhoria; Lei 8.66
Constituição Federal; Legislação Tributária Municipal;
interno e externo, pessoalmente ou através do telefone; recebimento, orientação e encaminhamento das 
pessoas ao setor específico. Noções de Arquivo: organização de arquivos e protocolos; Recepção e 
despacho de documentos; Uso de equipamentos de escritório. Administração pública. Poderes 
Administrativos. Atos Administrativos. Serviços Públicos. Servidores Públicos
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MUNICÍPIO DE MODELO 
 

tecnologia, energia, esportes, história, turismo, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e 
relações e suas vinculações históricas. Meio Ambiente. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Políticas e Programas de Saúde. Sistema Único de Saúde. Política Nacional de Medicamentos. Política 
Nacional de Assistência Farmacêutica. Modelos de Atenção à Saúde. Estratégia Saúde da Família. Redes 
de Atenção à Saúde. Equipes Multiprofissionais em Saúde. Educação em Saúde. Estrutura física e 
organizacional e funções da farmácia; Legislação relacionada à estruturação de estabelecimentos e 
comercialização e dispensação de produtos farmacêuticos; Assistência Farmacêutica; Planejamento; 

o de Medicamentos; Programação e estimativas de necessidade e compras de 
medicamentos e correlatos; Aquisição; Armazenamento e controle de estoques; Organização de 
almoxarifados, avaliação da área física e condições adequadas de armazenamento. Controle de 
de medicamentos e material de consumo; Distribuição; Dispensação de medicamentos; Atenção 
Farmacêutica; Programas Governamentais de Acesso a medicamentos; Farmacoeconomia e 

Farmacologia e farmacoterapia: vias de administraç
absorção, distribuição, metabolismo e excreção; Biofarmácia; Química Farmacêutica; 

Farmacologia clínica; Farmacoterapia nas doenças infecciosas bacterianas, virais e fúngicas; 
Farmacologia e farmacoterapia nas doenças do sistema cardiovascular, respiratório, renal e hepático; 
Farmacologia do sistema nervoso central. Farmacovigilância: Reações adversas a medicamentos; 
Interações medicamentosas; Intoxicações por medicamentos; RENAME; Comissão de farmácia e 

otécnica e Tecnologia Farmacêutica. Controle de qualidade dos produtos 
químicos, biológicos e microbiológicos. Boas práticas de fabricação de 

produtos farmacêuticos. Conhecimentos gerais sobre material médico hospitalar. Deon
Farmacêutica); Ética e Legislação Farmacêutica. Código de Ética da Profissão Farmacêutica.

TRIBUTÁRIO E DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 
Lei tributária. Fato gerador. Base de cálculo. Alíquota. Lançamentos - modalidades
ofício e por homologação, revisão, atualização de valores imobiliários, recursos contra lançamentos. 

exigibilidade, extinção, pagamento, decadência, prescrição, exclusão, anistia, cobrança 
isenções: unilaterais, bilaterais, subjetivas e objetivas. Incidência e não 

incidência. Normas gerais de direito financeiro e tributário. Tributos e outras receitas municipais. Impostos 
imposto predial urbano (IPTU): zona urbana - incidência, alíquotas, base de cálculo e 

contribuintes, imposto sobre transmissão "inter vivos" de imóveis e de direitos reais (ITBI), imposto sobre 
serviço de qualquer natureza (ISS) - incidência,base de cálculo e contribuinte. Impostos partilhados 

e renda, imposto territorial rural (ITR), imposto sobre a propriedade de veículos automotores 
(IPVA), imposto sobre operações relativas 'a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), imposto sobre produtos 
industrializados (IPI), fundo de participação dos municípios (FPM) e outros fundos. Tributos comuns 
taxas diversas e contribuição de melhoria. Outras receitas - preços, empréstimos, financiamentos, auxílios 

ributos municipais: critérios estruturais; princípios constitucionais; da progressividade; 
isenções tributárias; do processo administrativo. Autonomia e competência tributária do município. 
Extinção do crédito tributário; Contribuição de melhoria; Lei 8.666; Código Tributário Nacional; Tributos na 

Legislação Tributária Municipal; Qualidade no atendimento: Atendimento ao público 
interno e externo, pessoalmente ou através do telefone; recebimento, orientação e encaminhamento das 

ao setor específico. Noções de Arquivo: organização de arquivos e protocolos; Recepção e 
despacho de documentos; Uso de equipamentos de escritório. Administração pública. Poderes 
Administrativos. Atos Administrativos. Serviços Públicos. Servidores Públicos. Responsabilidade Civil da 

tecnologia, energia, esportes, história, turismo, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e 

Políticas e Programas de Saúde. Sistema Único de Saúde. Política Nacional de Medicamentos. Política 
Nacional de Assistência Farmacêutica. Modelos de Atenção à Saúde. Estratégia Saúde da Família. Redes 

. Educação em Saúde. Estrutura física e 
organizacional e funções da farmácia; Legislação relacionada à estruturação de estabelecimentos e 
comercialização e dispensação de produtos farmacêuticos; Assistência Farmacêutica; Planejamento; 

o de Medicamentos; Programação e estimativas de necessidade e compras de 
medicamentos e correlatos; Aquisição; Armazenamento e controle de estoques; Organização de 
almoxarifados, avaliação da área física e condições adequadas de armazenamento. Controle de estoques 
de medicamentos e material de consumo; Distribuição; Dispensação de medicamentos; Atenção 
Farmacêutica; Programas Governamentais de Acesso a medicamentos; Farmacoeconomia e 

Farmacologia e farmacoterapia: vias de administração dos fármacos; 
absorção, distribuição, metabolismo e excreção; Biofarmácia; Química Farmacêutica; 

Farmacologia clínica; Farmacoterapia nas doenças infecciosas bacterianas, virais e fúngicas; 
istema cardiovascular, respiratório, renal e hepático; 

Farmacologia do sistema nervoso central. Farmacovigilância: Reações adversas a medicamentos; 
Interações medicamentosas; Intoxicações por medicamentos; RENAME; Comissão de farmácia e 

otécnica e Tecnologia Farmacêutica. Controle de qualidade dos produtos 
químicos, biológicos e microbiológicos. Boas práticas de fabricação de 

produtos farmacêuticos. Conhecimentos gerais sobre material médico hospitalar. Deontologia (Legislação 
Farmacêutica); Ética e Legislação Farmacêutica. Código de Ética da Profissão Farmacêutica. 

 
modalidades: por declaração, de 

ofício e por homologação, revisão, atualização de valores imobiliários, recursos contra lançamentos. 
exigibilidade, extinção, pagamento, decadência, prescrição, exclusão, anistia, cobrança 

isenções: unilaterais, bilaterais, subjetivas e objetivas. Incidência e não 
incidência. Normas gerais de direito financeiro e tributário. Tributos e outras receitas municipais. Impostos 

ência, alíquotas, base de cálculo e 
contribuintes, imposto sobre transmissão "inter vivos" de imóveis e de direitos reais (ITBI), imposto sobre 

incidência,base de cálculo e contribuinte. Impostos partilhados - 
e renda, imposto territorial rural (ITR), imposto sobre a propriedade de veículos automotores 

(IPVA), imposto sobre operações relativas 'a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de 
(ICMS), imposto sobre produtos 

industrializados (IPI), fundo de participação dos municípios (FPM) e outros fundos. Tributos comuns - 
preços, empréstimos, financiamentos, auxílios 

ributos municipais: critérios estruturais; princípios constitucionais; da progressividade; 
isenções tributárias; do processo administrativo. Autonomia e competência tributária do município. 

6; Código Tributário Nacional; Tributos na 
Qualidade no atendimento: Atendimento ao público 

interno e externo, pessoalmente ou através do telefone; recebimento, orientação e encaminhamento das 
ao setor específico. Noções de Arquivo: organização de arquivos e protocolos; Recepção e 

despacho de documentos; Uso de equipamentos de escritório. Administração pública. Poderes 
. Responsabilidade Civil da 



ESTADO DE SANTA CATARINA

Administração. Controle Da Administração. Correspondência Oficial. Redação Oficial. Formas De 
Tratamento. Expressões e Vocábulos Latinos de uso frequente nas Comunicações Administrativas 
Oficiais. Modelos e/ou Documentos utiliza
segurança e higiene do trabalho. Legislação: Constituição Federal, Código Tributário Municipal, Estatuto 
do Servidor, Lei Orgânica Municipal Lei de Responsabilidade Fiscal. Gestão pública: técnicas, princ
legislação pertinente. Noções de Hierarquia e relações humanas no trabalho e noções de segurança e 
equipamentos de segurança no trabalho; Noções de Informática Básica
e Linux: sistema de arquivos; utilização dos princ
e BR Office: criação, edição, formatação, visualização e impressão de tetos, planilhas e apresentações; 
uso de fórmulas, tabelas, imagens e gráficos. Internet e Intranet; navegação e busca na Web;
eletrônico. Segurança: softwares maliciosos; procedimentos e aplicativos de segurança; realização de 
cópias de segurança. Noções de ética e cidadania. Outros conceitos inerentes as atribuições do cargo.
 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE MODELO 
 

Administração. Controle Da Administração. Correspondência Oficial. Redação Oficial. Formas De 
Tratamento. Expressões e Vocábulos Latinos de uso frequente nas Comunicações Administrativas 
Oficiais. Modelos e/ou Documentos utilizados. Cuidados com o ambiente de trabalho: Noções de 
segurança e higiene do trabalho. Legislação: Constituição Federal, Código Tributário Municipal, Estatuto 
do Servidor, Lei Orgânica Municipal Lei de Responsabilidade Fiscal. Gestão pública: técnicas, princ
legislação pertinente. Noções de Hierarquia e relações humanas no trabalho e noções de segurança e 
equipamentos de segurança no trabalho; Noções de Informática Básica- Sistemas operacionais Windows 
e Linux: sistema de arquivos; utilização dos principais recursos, aplicativos e ferramentas. Microsoft Office 
e BR Office: criação, edição, formatação, visualização e impressão de tetos, planilhas e apresentações; 
uso de fórmulas, tabelas, imagens e gráficos. Internet e Intranet; navegação e busca na Web;
eletrônico. Segurança: softwares maliciosos; procedimentos e aplicativos de segurança; realização de 
cópias de segurança. Noções de ética e cidadania. Outros conceitos inerentes as atribuições do cargo.

Administração. Controle Da Administração. Correspondência Oficial. Redação Oficial. Formas De 
Tratamento. Expressões e Vocábulos Latinos de uso frequente nas Comunicações Administrativas 

dos. Cuidados com o ambiente de trabalho: Noções de 
segurança e higiene do trabalho. Legislação: Constituição Federal, Código Tributário Municipal, Estatuto 
do Servidor, Lei Orgânica Municipal Lei de Responsabilidade Fiscal. Gestão pública: técnicas, princípios e 
legislação pertinente. Noções de Hierarquia e relações humanas no trabalho e noções de segurança e 

Sistemas operacionais Windows 
ipais recursos, aplicativos e ferramentas. Microsoft Office 

e BR Office: criação, edição, formatação, visualização e impressão de tetos, planilhas e apresentações; 
uso de fórmulas, tabelas, imagens e gráficos. Internet e Intranet; navegação e busca na Web; correio 
eletrônico. Segurança: softwares maliciosos; procedimentos e aplicativos de segurança; realização de 
cópias de segurança. Noções de ética e cidadania. Outros conceitos inerentes as atribuições do cargo. 


