ESCOLARIDADE - NÍVEL MÉDIO
CONTEÚDOS COMUNS A TODOS OS CARGOS DO NIVEL MÉDIO
PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de texto. Variações linguísticas.
Funções da linguagem. Tipos e gêneros de texto. Coesão e coerência textuais. Ortografia (atualizada
conforme as regras do novo Acordo Ortográfico): emprego de letras; uso de maiúsculas e minúsculas;
acentuação tônica e gráfica; pontuação. Fonologia/ fonética: letra/fonema; encontros vocálicos,
consonantais e dígrafos. Morfologia: elementos mórficos e processos de formação de palavras; classes
de palavras. Sintaxe: termos das orações; orações coordenadas e subordinadas; concordância nominal e
verbal; regência nominal e verbal; crase. Semântica: denotação, conotação; sinonímia, antonímia,
homonímia e paronímia; polissemia e ambiguidade. Figuras de linguagem.
PROGRAMA DE MATEMÁTICA: Números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos;
Sistema de medidas legais; Sistema monetário brasileiro; Razão e Proporção; Grandezas diretamente e
inversamente proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros simples e
compostos; Potenciação; Raciocínio lógico; Sequências; Progressões aritméticas e geométricas; Análise
combinatória; Probabilidade; Resolução de situações problemas; Cálculo de áreas e volumes.
CONHECIMENTOS LOCAIS
BIBLIOGRAFIA:
“MASCATE DE SONHOS – Memórias de uma Quissamaense”
Autor: Helianna Barcellos de Oliveira
LEGISLAÇÃO DO SUS PARA: PNT em RX, PNT Enfermagem, PNT Farmácia, PNT Imobilização,
PNT Laboratório, PNT Segurança do Trabalho.
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.
LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
LEI COMPLEMENTAR 141, DE 13 DE JANEIRO DE 2012.
DECRETO Nº 7508, DE 28 DE JUNHO DE 2011.
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DO NIVEL MÉDIO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ASSISTENTE EXECUTIVO: Aplicação da informática. Hardware.
Componentes básicos de um PC: Processador, Memória, Dispositivos de entrada e saída; Periféricos,
como: placa de som, drive de CD e DVD-ROM; Mídias de gravação, como: CD e DVD-R e RW;
Impressoras, Scanners e multifuncionais; Pen Drives e Discos Rígidos Externos. Sistemas Operacionais
Windows XP e Windows 7; Aplicativos do Microsoft Office 2010; Gerenciamento de Banco de dados;
Microsoft Internet Explorer até a versão 9; Conceitos básicos de Comunicação de Dados; Meios de
transmissão;Internet, conceito e formas de conexão. Correio eletrônico. Conceitos básicos sobre
Segurança da Informação.
FISCAL DE POSTURA: Noções de Direito Penal: Crimes contra a Administração Pública; Crimes
praticados por funcionários públicos contra Administração Pública em Geral: Peculato, Peculato Culposo,
Peculato mediante erro de outrem, Inserção de dados em sistema de informação, Modificação ou
alteração não autorizada de sistema de informação, Extravio, sonegação ou inutilização de livros ou
documentos, Emprego irregular de Verbas ou rendas públicas, Concussão, Excesso de exação,
Corrupção passiva, Facilitação de contrabando ou descaminho, Prevaricação, Condescendência
criminosa, Violência arbitrária, Abandono de função, Exercício funcional e legalmente antecipado ou
prolongado, Violação de sigilo funcional, Violação de sigilo de proposta de correspondência. Funcionário
Público, conceituação. Noções de Direito Administrativo: 1. Conceito, objeto e fontes do Direito
Administrativo. 2. Regime Jurídico Administrativo: princípios constitucionais do Direito Administrativo
Brasileiro. 3. Administração Pública direta e indireta; desconcentração e descentralização; autarquias,
autarquias especiais (agências reguladoras e agências executivas), fundações públicas; empresas
públicas; sociedades de economia mista; consórcios públicos (art. 241, Constituição Federal). 4. Atos
Administrativos: conceito, requisitos, elementos, pressupostos e classificação; vinculação e
discricionariedade; revogação, invalidação, convalidação e cassação. 5. Poderes Administrativos:
vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e poder de polícia. 6. Agentes Públicos:
classificação, servidores públicos; normas constitucionais concernentes aos agentes públicos;
responsabilidades; direitos e deveres dos servidores públicos. Código de obras e posturas.

FISCAL TRIBUTÁRIO: Noções de Direito Tributário: Sistema Tributário Nacional, Princípios Gerais,
Limitações do poder de tributar; Impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
Definição de Tributos. Diferenças entre Taxas e Impostos. Obrigação Tributária, Fato Gerador, Sujeito
Ativo, Sujeito Passivo, Solidariedade Tributária, Capacidade Tributária, Domicílio Tributário.
Responsabilidade Tributária. Crédito Tributário: Constituição e Extinção do Crédito Tributário. Noções de
Direito Penal: Crimes contra a Administração Pública; Crimes praticados por funcionários públicos contra
Administração Pública em Geral: Peculato, Peculato Culposo, Peculato mediante erro de outrem, Inserção
de dados em sistema de informação, Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação,
Extravio, sonegação ou inutilização de livros ou documentos, Emprego irregular de Verbas ou rendas
públicas, Concussão, Excesso de exação, Corrupção passiva, Facilitação de contrabando ou
descaminho, Prevaricação, Condescendência criminosa, Violência arbitrária, Abandono de função,
Exercício funcional e legalmente antecipado ou prolongado, Violação de sigilo funcional, Violação de sigilo
de proposta de correspondência. Funcionário Público, conceituação. Código Tributário Municipal e Código
Tributário Nacional.
PNT EM CONTABILIDADE: Orçamento e Contabilidade Pública: Orçamento público: disposições
constitucionais, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, princípios
orçamentários, processo orçamentário, estrutura do orçamento público, classificação funcional
programática - Receita e despesa pública: disposições constitucionais, classificação, estágios Programação e execução orçamentária e financeira: exercício financeiro, créditos adicionais, restos a
pagar, despesas de exercícios anteriores, descentralização de créditos, suprimento de fundos. A
qualidade da informação dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação; A
natureza da receita e da despesa públicas no modelo contábil brasileiro e seus estágios. Regimes
Contábeis; Programação e execução orçamentária, Contingenciamentos. Créditos adicionais. Restos a
Pagar e Despesas de Exercícios Anteriores. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, e
demonstração das variações patrimoniais. Relatórios e demais controles estabelecidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal. Contabilidade Geral - Campo de Atuação. Objeto da Contabilidade. O
patrimônio: estrutura e variação. Registros contábeis. Despesas e receitas. Plano de contas. Operações
com mercadorias e controle de estoques. Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício
e Demonstração dos Fluxos de Caixa. Indicadores Econômicos e Financeiros. Adequação às IFRS.
Pronunciamentos do CPC.
PNT EM EDIFICAÇÕES: Desenho de Arquitetura: Formatos, escalas, símbolos e convenções; Normas ABNT:

representação de projetos, acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações; Elementos básicos do
projeto: plantas, cortes, fachadas e detalhes. Noções de Topografia: Levantamento arquitetônico e urbanístico;
Locação de obras; Legislação arquitetônica e urbanística. Tecnologia das Construções: Serviços preliminares;
Canteiro de obras; Marcação de obras; Movimentos de terra; Escoramentos; Estruturas; Mecânica dos Solos; Sistemas
construtivos; Instalações prediais. Tecnologia dos Materiais de Construção: Materiais Cerâmicos, Betuminosos,
Madeiras, Metais, Pedras Naturais, Aglomerantes Minerais, Argamassas, Tintas e vernizes, Vidro, Plásticos e
Borracha: Especificações Técnicas; Normalização; Propriedades gerais dos corpos; Controle Tecnológico do Concreto:
Produção dos concretos, Propriedades do concreto fresco, Propriedades do concreto endurecido. Desenho Auxiliado
por Computador: AutoCAD. Lixo (Tratamento) e Impacto Ambiental.

PNT EM RX: Conceito da radiotividade, produção de raios X, tubo de raio X, componentes do tubo,
função dos principais componentes de um aparelho de raio X, meios anti-difusores, fatores radiográficos,
acessórios, filmes, ecrans, vantagens e desvantagens dos diversos tipos de ecrans, processamento do
filme, anatomia humana, rotina de exames radiológicos ( crânio, face, coluna vertebral, membros
superiores e inferiores, abdome, pelve e tórax), rotina de exames contrastados, meio de contrastes, tipos
de contraste, cuidados com procedimentos radiográficos, proteção radiológica, manutenção do serviço de
radiologia, meios de proteção, utilização correta do material radiológico; Tomografia computadorizada:
definição geral, pixel, voxel, matriz, campo, filtros, parâmetros de reconstrução, volume parcial, fator
zoom, cortes, programas de cortes, janelas, armazenamento de imagens, tipos de filmes, artefatos,
detectores, técnicas de TC em alta resolução, técnicas de exame, dosimetria; registro e controle dos
exames radiológicos utilizados; ética profissional; noções de documentação, controle de radiografias
realizadas, humanização, procedimentos de biossegurança e organização dos serviços de radiologia.
PNT EM ENFERMAGEM: Fundamentos de Enfermagem: Noções básicas de saúde e doença, ações de
enfermagem com relação à aferição de sinais vitais, realização de curativo, cuidado com a higiene,
conforto e segurança ao paciente, preparo do paciente para exames, organização da unidade do
paciente, administração de medicamentos por via oral, venosa, intramuscular, sub cutânea, ocular, nasal,
retal, otológica, política nacional de humanização, carta dos direitos do paciente, Biossegurança; Noções
dos sistemas de informação do DATASUS: SIA, SIH, SIAB e outros. Enfermagem na segurança do
paciente: 10 passos para segurança do paciente, erros de medicação e prevenção e controle de infecção
hospitalar; Enfermagem Médico-Cirúrgica: Assistência de enfermagem a pacientes portadores de afecção
cardiovascular, respiratória, digestiva, endócrina, renal, neurológica e hematológica. Assistência de
enfermagem ao paciente cirúrgico no pré, trans e pós-operatório. Prevenção e controle de infecção
hospitalar. Assistência de enfermagem a pacientes em situação de urgência e emergência. Enfermagem
em centro cirúrgico e centro de material: assistência de enfermagem no perioperatório; reprocessamento

de materiais: limpeza, desinfecção, esterilização e acondicionamento de materiais; Enfermagem MaternoInfantil: Assistência de enfermagem à mulher no ciclo vital (gestante, parturiente e puerpério), no parto
normal e de risco e ao recém nascido normal e de risco. Assistência à criança nas fases de lactente, préescolar, escolar e adolescente no seu desenvolvimento. Enfermagem em Saúde Pública: Noções de
epidemiologia, cadeia epidemiológica, vigilância epidemiológica, indicadores de saúde, atenção primária
em saúde, doenças de notificação compulsória. Assistência de enfermagem na prevenção e controle de
doenças infecto-parasitárias, crônico-degenerativas e processo de reabilitação. Programa Nacional de
Imunização. Programa de Assistência à Saúde da Mulher, Criança e do Trabalhador. Enfermagem em
Saúde Mental: Integração da assistência de enfermagem às novas políticas públicas de atenção à saúde
mental da criança e adulto. COFEN – Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução
COFEN nº 311/2007.COFEN – Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986.COFEN – Decreto nº 94.406, de
08 de junho de 1987; Saúde e Segurança no trabalho: NR32; Lei do acesso a informações nº 12.527
de 18 de novembro de 2011; Processos de Enfermagem: Anotações de Enfermagem
PNT EM FARMÁCIA: Aspectos gerais da Farmacologia; Noções de Administração Hospitalar; Controle de

Infecção Hospitalar, Farmacotécnica; Acondicionamento e distribuição de medicamentos; manutenção de
estoques; Dispensação de medicamentos, previsão, estocagem e conservação de medicamentos; Vias de
Administração; Medicamentos Genéricos; Cálculos em Farmácia; Nomenclatura de fármacos, princípio ativo
dos fármacos no organismo, indicações e contraindicações, posologia, preparo de soluções não estéreis e
estéries. Efeitos Colaterais dos Medicamentos. Conduta para com o paciente. Noções do Sistema Hórus.
Legislação Farmacêutica: Lei 5.991, de 17 de dezembro de 1973; Lei 6.360 de 23 de setembro de 1976; Lei nº
9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976: estabelece o
medicamento genérico e dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras
providências.Portaria SVS/MS 344/98; ANVISA RDC Nº 135, de 29 de maio de 2003; Portaria MS nº 3916, de
30 de outubro de 1998: aprova a Política Nacional de Medicamentos. Portaria MS nº 4.283 de 30 de dezembro
de 2010: aprova as diretrizes e estratégias para organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e
serviços de farmácia no âmbito dos hospitais. Portaria MTE nº 485/05: aprova a NR 32 - segurança e saúde no
trabalho em estabelecimentos de saúde. Portaria MS/GM nº 533, de 28 de março de 2012: estabelece o elenco
de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. RDC n° 67/07:
dispõe sobre as Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em
farmácias. RDC nº 36/13: institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras
providências. Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 338 de 6 de maio de 2004: aprova a Política
Nacional de Assistência Farmacêutica. Conceito de farmácia hospitalar; cálculo farmacêutico: fração, regra de
três, proporção, conversão de unidades de medida, cálculos para uso de medicamentos por infusões
intravenosas e cálculos para diluição de soluções; controle e gestão de estoque de medicamentos e produtos
para a saúde; armazenamento de medicamentos e produtos para a saúde; sistemas de dispensação de
medicamentos e produtos para a saúde; garantia e controle de qualidade; conceitos básicos de farmacologia;
prevenção e segurança no trabalho; farmacotécnica: manipulação de fórmulas magistrais e oficinais; conceitos
de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

PNT EM IMOBILIZAÇÃO: Anatomia: posição, divisão e planos anatômicos; sistema esquelético; ossos
por região; sistema articular; sistema muscular. conhecimento técnico para realização de imobilização
gessada ou não, em geral, cuidados específicos na confecção da imobilização para evitar possíveis
complicações; conhecimento básico para identificar as causas, sinais e sintomas das complicações mais
comuns em decorrência das fraturas e/ou imobilizações: síndrome compartimental, embolia gordurosa,
infecção, ulcera por pressão, edema em janela após-abertura de imobilização gessada; conhecimento
teórico e prático para realização de imobilizações gessada ou não; posicionamento correto para
determinadas imobilizações; cuidados com a pele; conhecimento teórico e pratico para realização de
correta tração cutânea e cuidados específicos para proteção da pele do membro a ser tracionado;
cuidados e observações necessários em imobilizações com edema, perfusão periférica, dor, aparência
externa da imobilização, manchas e quaisquer outras anormalidades.
Aparelhos gessados. Aparelho gessado braquio manual, inquienomoleolar e suropodálico; colocação de
salto. Imobilização. Enfaixamento: com malha tubular, clavicular em oito, torocobraquial, compressivo dos
membros, do joelho. Imobilização por fita adesiva. Calhas gessadas: técnicas, regras e cuidados. Calha
autebraquimanual e suropodálica. Talas: regras e cuidados. Tala digital. Traumato-ortopedia: definição e
objetivos. Patologias ósseas, luxações, entorse, distensão, traumatismo crânio - encefálico.
PNT EM INFORMÁTICA: Sistemas e Computação – Hardware. Componentes de microcomputadores.
Dispositivos
de
armazenamento
de
dados.
Montagem/Desmontagem.
Configuração
de
microcomputadores. Noções sobre microprocessadores e barramentos. Periféricos de entrada/ saída.
Gerenciamento de memória. Operação de computadores. Processamento “batch”, “on line”, “off-line”, e
“real time”. Multiprogramacão e Multiprocessamento. Multitarefa. Software básico, aplicativos e utilitários.
Noções básicas de instalação e operação dos sistemas Windows 98/2000 Professional/XP, Windows
Vista, Windows 7, Windows 2000 Server/ 2003 Server, Linux e Unix. Instalação e configuração de
microcomputadores. Noções de algoritmos e pseudocódigo. Linguagens de Programação Java, PHP e
ASP. Conhecimentos sobre Microsoft Office 2003, 2007 e 2010, e LibreOffice 4.1. Operação de Sistemas
Aplicativos. Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. Linguagem SQL (Structured Query
Language). Comunicação de Dados - Representação da informação. Sinal analógico e digital.

Transmissão serial x paralela. Transmissão assíncrona x síncrona. Transmissão simples, half-duplex e
full-duplex. Interfaces. Modulação/Demodulação. Sinalização de linha e de dados. Comutação de
circuitos, de pacotes e de células. Circuitos comutados e dedicados. Linhas ponto-a-ponto e multiponto.
Protocolos de comunicação. Redes Digitais de Serviços Integrados (RDSI). Redes de Dados – Objetivos.
Padrões. Meios de transmissão: cabo coaxial, par traçado, fibra óptica e redes sem fio (wireless).
Topologias de redes. Protocolos de acesso ao meio. Métodos de acesso. Tecnologias Ethernet, FDDI,
Gigabit Ethernet e Atm. Equipamentos para interconexão de redes. Fundamentos da arquitetura TCP/IP.
Arquitetura TCP/IP. Internet x Intranet. Redes Públicas. RENPAC. Internet. Mídias e Redes Sociais.
Modalidades e técnicas de acesso. Organismos internacionais e nacionais (ITU, IEEEE, OSI).
Recomendações. Noções sobre instalação e operação de redes de computadores. Segurança física e
lógica de Redes. Políticas de Backup. Proteção – Princípios básicos. Alimentação AC/DC. Aterramento e
pára-raios. Proteção de equipamentos e de sistemas de informática. Gerenciamento de Serviços de TI
(conhecimento da biblioteca ITIL). Software Público Brasileiro (Licença Pública de Marca). Legislação
Federal aplicável a tecnologia da informação (lei 9.609/1998, lei 9.610/1998, lei 12.735/2012, lei
12.737/2012, decreto 7.962/2013 e decreto 8.135/2013). Segurança da informação. Criptografia. Perícia
forense aplicada a informática.
PNT EM LABORATÓRIO: Biossegurança para o laboratório: Técnicas laboratoriais
seguras;Transporte seguro de amostras e materiais infecciosos; Desinfecção e esterilização da área de
trabalho e materiais utilizados; EPI (Equipamento de Proteção Individual) e EPC (Equipamento de
Proteção Coletiva). Manuais de Procedimentos operacionais padrão (POP). Preparação de meios de
cultura, semeadura, isolamento e repicagem bacteriana. Confecção e coloração de esfregaço
bacteriológico. Hemoculturas: Coleta e procedimento. Utilização do microscópio óptico, centrífuga,
espectrofotômetro, estufas e banho – Maria. Técnicas de coleta para exames: fezes, urina, sangue,
escarro e secreções. Tipos de anticoagulantes utilizados na rotina do laboratório. Coleta de curva
glicêmica. Exame de urina - Exame qualitativo - caracteres e propriedades físicas. Exame químico Elemento normais e anormais. Sedimentoscopia urinária; Tiras reativas. Conservação e transporte das
amostras. Densidade urinária: urodensímetro e refratômetro. Exame de fezes: Transporte - MIF –
composição, utilização e preparo. Caracteres morfológicos dos protozoários e helmintos encontrados na
análise do sedimento. Técnicas: Exame direto, Faust, Hoffman, Willis, Baerman, Ritchie, Tamisação,
Graham. Hematologia: Confecção e coloração do esfregaço sangüíneo. Seqüência maturacional das
séries brancas e vermelhas. Hemograma completo e seus parâmetros atuais. Eritrograma e seus
componentes. Leucograma e seus componentes; Índices hematimétricos e seus cálculos.Plaquetograma.
Coagulação: Coagulograma Completo – Técnica de coleta, anticoagulantes utilizado.Tempo de
protrombina e tempo de Tromboplastina. Bioquímica: Exames de rotina - glicose, uréia, creatinina,
lipidograma, bilirrubinas, cálcio, fósforo, magnésio, sódio e potássio. Enzimas: CPK
(Creatinofosfoquinase), fração MB, LDH (desidrogenase Lática), transaminases, amilase e lípase.
Histopatologia: Imunohistoquímica, fixação e descalcificação, processamento de amostras, microtomia,
técnicas para coloração e montagem de cortes. Conhecimento das principais normas e resoluções que
regem o desempenho da profissão.
PNT MONITOR RECREATIVO: Regras básicas do basketball; regras básicas do futsal; regras básicas
do volleiball; origem e história dos jogos cooperativos; princípios sócio-educativos da cooperação; o
fenômeno humano do esporte; abordagens contemporâneas do teatro na educação; a arte como
instrumento disciplinador; processos de planejamento na educação; fundamentos da expressão e
dinamismo da educação física.
PNT EM SEGURANÇA DO TRABALHO: Introdução a Segurança do Trabalho: Aspectos humanos,
sociais e econômicos da engenharia de segurança; Legislação Sobre Higiene e Segurança do
Trabalho: Gerais, laudos técnicos em avaliação de atividades trabalho e ambientais de riscos químicos,
físicos, biológicos e ergonômicos. Avaliação e Controle de Riscos Profissionais: Arranjo físico –
Manuseio, armazenagem e rotulagem de materiais – Proteção e manutenção de máquinas e
equipamentos – Ferramentas manuais e motorizadas – Equipamentos sob pressão – Cor e sinalização;
Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva; Serviço Especializado em Segurança e Medicina
do Trabalho; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; Higiene do Trabalho: Riscos de
acidentes – Agentes químicos, físicos, biológicos e ergonômicos – Limites de tolerância – Métodos de
detecção de agentes de riscos – Diagnóstico e técnicas de avaliações ambientais e laborais qualitativa e
quantitativa relativas aos agentes de riscos; Engenharia de Sistemas: Gerenciamento e Mapeamento de
riscos – Custos de acidentes – Técnicas de análises de risco de acidente – Inspeções de Segurança;
Programas e Política de Segurança; Prevenção e Combate a Incêndio; Brigada de Incêndio;
Sistema de Gestão Integrada; Ergonomia Aplicada ao Trabalho.
Portaria nº. 3214 do Ministério do Trabalho e normas regulamentadoras
NORMAS BRASILEIRAS
- NBR – 5413/92 - Iluminancia de interiores;
- NBR – 7195/95 - Cores de segurança;
- NBR – 7500/2003 - Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais;
- NBR – 9077/2001 - Saídas de emergências em edifícios;

- NBR – 9734/87 - Conjunto de equipamento de proteção individual para avaliação de emergência e fuga
de no transporte rodoviário de produtos perigosos;
- NBR – 10152/1987 - Níveis de ruído para conforto acústico;
- NBR – 10898/1999 - Sistema de iluminação de emergência;
- NBR – 13435/1995 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico;
- NBR – 13437/1995 - Símbolos gráficos para sinalização contra incêndio e pânico;
- NBR – 13932/1997 - Instalações internas de gás liquefeito de petróleo (GLP) - Projeto e execução;
- NBR – 14009/1997 - Segurança de máquinas - princípios para apreciação de riscos;
- NBR – 14718/2001 - Guarda corpos para edificação;
- NBR – 14787/2001 - Espaço confinado - Prevenção de acidentes procedimentos e medidas de proteção;
- NBR – 14728/2001 - Ficha de informação de segurança de produtos químicos –FISPQ;
- NBR – 13193/1994 - Emprego de cores para a identificação de tubulação de gases industriais;
- NB – 18 – Cadastro de Acidentes.
SECRETÁRIO DE ESCOLA: Constituição Federal do Brasil de 1988 atualizada. Lei 9394/1996 atualizada
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Federal n.° 8069/90 atualizada - Dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente. Pareceres CNE/CEB 05/97, 12/97, 16/97, 04/98, 11/2000, 17/2001,
29/2006, 02/2007, 04/2008, 20/2009, 22/2009, 07/2010, 08/2010, 11/2010, 14/2011. Parâmetros
Curriculares Nacionais para o ensino fundamental: primeiro, segundo, terceiro e quarto ciclos.
Transversalidade. Educação Brasileira. Influências teóricas no ensino. Currículo: conceituação e
tendências. Código de Ética do Profissional de Secretariado - Publicado no Diário
Oficial de sete de junho de 1989. Registro Profissional: Lei 7.377/85, complementada pela Lei 9.261/96.
Atribuições do Secretário Escolar. Função estratégica do secretário de escola. O papel do secretário
escolar como agente ativo no processo de transformação das escolas: a articulação gestão educacional e
secretaria escolar; o papel e o perfil do secretário escolar sob a ótica da gestão; o caráter multifuncional
do secretário escolar. Noções fundamentais para a secretaria. Qualidades técnicas do secretário: uso do
computador: internet, Microsoft Office: Excell, Power Point e Word. Ofício e memorando. Arquivar
documentos. Manejar correspondência. Follow-up: O follow-up como fator de realização no
gerenciamento das tarefas, Conceito de Follow-up e PDCA. Documentação e Arquivo: Conceito, Plano de
arquivamento, Funções do arquivo, Organização, Referências Cruzadas, Tipos de Arquivo, Modelo de
etiqueta, Atualização do Arquivo, Como planejar o seu arquivo de papel, Procedimentos para a
organização geral do arquivo, Classificação dos Documentos, Tipos de documentos, Categorias de
Arquivamento, Classificação no Arquivamento, Métodos de Arquivamento, Arquivos Eletrônicos, Como
abrir pastas no Outlook, Tabela de Temporalidade para Arquivamento, Noções Gerais de Preservação da
documentação, Arquivo Técnico. Organograma, Fluxograma e Cronograma. Qualidade 5S. Recursos
Humanos: Gestão de Pessoas, Conflitos profissionais, Trabalho em Equipe. Administração e Marketing.

