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A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE 
POTENCIALIZAÇÃO DE PESSOAS DA PRÓ-REITORIA DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA - UFSC, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 
alteração e complementação do Edital n° 037/DDPP/2009, conforme especificado a 
seguir. 
 
1. Alterar o item 1.1 que passa a ter a seguinte redação:  
 
1.1. Localidade de Exercício: Florianópolis - Campus Universitário 
 
1.1.1. Dos Cargos de Nível de Classificação E 
 

Cargos/áreas de 
especialização 

Requisitos (Cursos Superiores Reconhecidos 
pelo MEC) 

Nº. de 
vagas 

Nível de 
Classificação/ 

Nível de 
Capacitação/ 

Padrão de 
Vencimento 

Carga 
Horária 

Analista de Tecnologia 
da Informação 

Curso Superior na área de informática (Ciências da Computação, 
Sistemas de Informação, Engenharia da Computação ou curso 
superior na área com outra denominação) 

03 E/I/01 40 horas 

Economista 
Curso Superior em Economia. Registro no Conselho 
competente. 

01 E/I/01 40 horas 

Engenheiro de 
Segurança do Trabalho 

Curso Superior em Engenharia com Especialização em 
Segurança do Trabalho. Registro no Conselho competente. 

02 E/I/01 40 horas 

Historiador Curso Superior em História. 01 E/I/01 40 horas 

Médico/ Pediatria 
Curso Superior em Medicina. Residência Médica em 
Pediatria. Registro no Conselho Regional de Medicina. 

01 E/I/01 20 horas 

Médico Veterinário 
Curso superior em Medicina Veterinária. Registro no 
Conselho Regional de Medicina Veterinária. 

02 E/I/01 20 horas 

Nutricionista 
Curso Superior em Nutrição. Registro no Conselho de 
Nutrição. 

01 E/I/01 40 horas 

Relações Públicas 
Curso Superior em Comunicação Social com Habilitação 
em Relações Públicas. Registro no Conselho competente. 

01 E/I/01 40 horas 

Tradutor e Intérprete Curso Superior em Letras 05 E/I/01 40 horas 

 
 
 
 
 
 
 



1.1.2. Dos Cargos de Nível de Classificação D 
 

Cargos/áreas de 
especialização 

Requisitos (Cursos Reconhecidos pelo MEC) 
Nº. de 
vagas 

Nível de 
Classificação/ 

Nível de 
Capacitação/ 

Padrão de 
Vencimento 

Carga 
Horária 

Técnico em Anatomia e 
Necropsia 

Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio 
Completo mais experiência de 12 meses. 

02 D/I/01 40 horas 

Técnico em 
Eletromecânica 

Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio 
Completo mais Curso Técnico. 

01 D/I/01 40 horas 

Técnico em Segurança do 
Trabalho 

Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio 
Completo mais Curso Técnico. 02 D/I/01 40 horas 

 
 
2. Alterar o item 2 que passa a ter a seguinte redação: 
 
Cargos/Carga horária Vencimento Básico Auxílio Alimentação Total 

Nível de Classificação E 
40 horas 
20 horas 

R$ 2.307,85 
R$ 2.307,85 

R$ 126,00 
R$ 63,00 

R$ 2.433,85 
R$ 2.370,85 

Nível de Classificação D (40 horas) R$ 1.509,69 R$ 126,00 R$ 1.635,69 
Nível de Classificação C (40 horas) R$ 1.264,99 R$ 126,00 R$ 1.390,99 

 
 
3. Divulgar os conteúdos programáticos referentes aos cargos/áreas de especialização, 
conforme item 5.19 do Edital nº 037/DDPP/2009. 
 
3.1 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
3.1.1 CARGOS DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO E 
 
3.1.1.1 LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Compreensão e interpretação de textos: idéias principais 
e secundárias, explícitas e implícitas; fatos e opiniões; relações intratextuais e intertextuais. 2. 
Coesão e coerência textual. 3. Vocabulário: sentido de palavras e de expressões no texto; 
denotação e conotação. 4. Aspectos gramaticais: concordância e regência verbal e nominal; 
funcionamento de diferentes recursos gramaticais no texto (níveis morfológico, sintático e 
semântico); pontuação. 5. Gêneros textuais, tais como: editorial, notícia, reportagem, crônica, 
carta, poema, resenha, ensaio – formas e funções. 
 
3.1.1.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 1. ALGORITMOS E 
PROGRAMAÇÃO: Algoritmos e estruturas de dados; Aspectos conceituais de linguagens de 
programação; Programação orientada a objetos; Programação para Web. 2. ENGENHARIA DE 
SOFTWARE: Análise, projeto e desenvolvimento de software; Qualidade de software; Testes 
de software; Gerência de projetos de software; UML (Unified Modeling Language); Sistemas de 
versionamento. 3. BANCO DE DADOS: Modelos de bancos de dados: relacional, objeto-
relacional; Projeto de bancos de dados: modelo entidade-relacionamento, mapeamento ER-
relacional, normalização; Gerenciamento de bancos de dados; SQL (Structured Query 

Language). 4. REDES DE COMPUTADORES: Arquiteturas de rede; Topologias de rede; 
Equipamentos de comunicação de dados; Arquitetura OSI/ISO; Arquitetura TCP/IP; Serviços e 
protocolos de comunicação; Padrões IEEE802; Redes sem fio; Modelo cliente-servidor; Redes 
locais e projeto de redes; Voz sobre IP; Videoconferência; Administração e gerência de redes; 
Segurança em redes de computadores. 5. SISTEMAS OPERACIONAIS: Conceitos e objetivos; 



Gerenciamento de processos, de memória e de entrada/saída; Sistemas de arquivos, 
armazenamento distribuído e RAID; Multiprogramação e programação concorrente; 
Administração e configuração de serviços (SMTP, IMAP e POP, FTP, SMB, LDAP, DNS, 
HTTP) em sistemas Linux. 6. SEGURANÇA: Políticas e procedimentos; Criptografia; 
Certificação digital; Vulnerabilidades, ameaças e riscos. 7. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: 
Conceitos, fundamentos e tecnologia; Sistemas de informações gerenciais; Sistemas de apoio à 
decisão; Data warehouse e mineração de dados. 
 
ECONOMISTA: 1. Microeconomia: Teoria da demanda do consumidor; teoria da firma; 
estruturas de mercado. 2. Macroeconomia: Contabilidade Nacional; oferta e demanda agregada; 
políticas macroeconômicas. 3. Elaboração e análise de projetos: Análise de viabilidade técnica, 
econômica e financeira. 4. Economia de empresas: Estratégia e vantagens competitivas; 
planejamento estratégico. 5. Política e planejamento econômico: Experiências de planejamento 
público no Brasil; políticas de concorrência e regulação. 6. Análise de investimento: Valor 
presente e taxa interna de retorno; capitalização simples e composta; sistemas de amortização. 7. 
Estatística econômica: Números Índices; estatística descritiva e distribuição de probabilidade. 
 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO: 1. LEGISLAÇÃO: Lei 8.112/90 
(Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais); Lei 8.213/91 (Previdência Social); 
Decreto-Lei 5.452/43 (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT); Lei 6.514/77 (altera a CLT); 
Portaria 3.214/78 (Normas regulamentadoras – NR, relativas à segurança e medicina do 
trabalho); Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho referentes à área de segurança e medicina 
do trabalho. 2. ASPECTOS TEÓRICOS: Ruído e vibrações; Temperaturas extremas; Prevenção 
de incêndio; Acidente do trabalho; doenças do trabalho; Doenças profissionais; Laudo e 
insalubridade e de periculosidade; Laudo técnico de condições de ambiente de trabalho - 
LTCAT; Plano de emergência. 
 
HISTORIADOR: 1. História e Historiografia; 2. O Mundo Antigo: espaço, sociedade, 
economia, política e cultura; 3. O Mundo Medieval: sociedade, economia, política e cultura; 4. 
Mercantilismo e navegações no transcurso dos séculos XV ao XVI; 5. Sociedade, economia, 
política e cultura das civilizações Pré-Colombianas, Africanas e Asiáticas; 6. Portugueses e a 
América: sociedade, economia e cultura; 7. Questões religiosas européias: Reforma Protestante 
e Contra-Reforma católica; 8. Transformações a partir do Renascimento, Iluminismo e 
Revolução Científica; 9. Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e América; 10. 
Revolução Industrial e desenvolvimento do capitalismo; 11. A República no Brasil (1889 até 
1945): sociedade, economia e cultura; 12. Capitalismo, Liberalismo, Neoliberalismo e 
Imperialismos; 13. Os processos de emancipação da América, África e Ásia; 14. Socialismos, 
Fascismos, Nazismo e conflitos mundiais; 15. O Brasil na segunda-guerra mundial, o pós-
guerra, a ditadura militar e o processo de redemocratização até nossos dias; 16. O mundo entre a 
Guerra Fria e a política de não-alinhamento; 17. Globalização e unilateralismo no mundo 
contemporâneo; 18. Fundamentalismos no mundo contemporâneo. 
 
MÉDICO/PEDIATRIA: 1. Pediatria Neonatal. 2. Puericultura. 3. Emergências Pediátricas. 4. 
Doenças do Sistema Respiratório. 5. Doenças do Sistema Digestório. 6. Doenças do Sistema 
Urinário. 7. Cardiopatias na Infância. 8. Doenças do Sistema Nervoso. 9. Doenças da Pele e 
Tecido Conjuntivo. 10. Distúrbios Endócrinos, Nutricionais e Metabólicos. 11. Doenças 
Infecciosas e Parasitárias. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO: Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos de 
produção e de laboratório. Clínica Médica Veterinária dos animais de produção e de laboratório: 
doenças nutricionais, metabólicas, tóxicas e acidentes ofídicos; doenças infecto-contagiosas 
determinadas por bactérias, vírus e protozoários; parasitoses e controle parasitológico, 
reprodução animal e biotecnologias associadas. Obstetrícia veterinária. Zoonoses. Diagnóstico 
clínico e anatomopatológico. Terapêutica veterinária, prevenção e controle das doenças. 
Emissão de laudos. Conhecimentos sobre epidemiologia e análise de risco. Doenças exóticas. 



Produtos de origem animal. Higiene e inspeção de alimentos. Doenças transmitidas por 
alimentos. Noções de biossegurança. Controle de pragas e vetores. Planejamento e 
Administração em Saúde Pública. Defesa Sanitária Animal. Desenvolvimento de programas 
sanitários. Doenças de notificação obrigatória. Legislação: Constituição Federal e Estadual. 
Vigilância sanitária internacional. Fóruns internacionais de referência. Etologia aplicada e bem-
estar animal. Instalações zootécnicas. Criação e manejo de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, 
suínos, equinos, coelhos e aves. Criação, manejo e práticas veterinárias em animais de 
laboratório. Nutrição animal: tipos de alimentos (concentrado protéico e energético), pastagens, 
técnicas de silagem e fenação. Abate de bovinos, suínos, caprinos e ovinos, aves e coelhos. 
Assistência e estabilização emergencial veterinária, possibilidades terapêuticas: fluidoterapia, 
transfusão sanguínea, intervenções cirúrgicas e técnicas anestésicas. Aquicultura: conceitos 
fundamentais; conhecimento sobre controle e produção aquícola. Produtividade natural e total 
de viveiros e cultivo de organismos aquáticos, abrangendo reprodução, larvicultura, alevinagem, 
seleção, nutrição e engorda. Sistemas de produção; espécies cultivadas; tecnologias de cultivo e 
melhoramento genético de organismos aquáticos. Principais doenças em cultivos aquícolas; 
ecossistemas aquáticos e problemas ambientais relacionados à aquicultura; aquicultura regional, 
situação atual e entraves ao desenvolvimento. Tecnologia do Pescado: técnicas de conservação; 
processamento, sanitização, armazenamento e transporte. Geologia de ambientes aquáticos. 
Planejamento da produção em aquicultura: marketing, comercialização e análise econômica do 
pescado. Administração e Legislação Ambiental Pesqueira e Aquícola. Engenharia para a 
Aquicultura: instalações aquícolas; construção de barragens, tanques e viveiros; 
dimensionamento hidráulico. Limnologia Aplicada à Aquicultura. 
 
NUTRICIONISTA: 1. Planejamento de cardápios para coletividade. 2. Gestão de materiais. 
Política de compras. Processo licitatório. 3. Planejamento físico-funcional de Unidades de 
Alimentação e Nutrição (UAN): leiaute, fluxos e equipamentos. 4. Aspectos de construção: 
revestimentos; instalações. 5. Ergonomia e Segurança do Trabalho. 6. Programa de Alimentos 
Seguros (PAS). Boas Práticas de Manipulação (BPM): da recepção da matéria prima à 
distribuição de refeições e Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). 7. 
Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs). 8. Programa de Alimentação do Trabalhador 
(PAT). 9. Legislação brasileira pertinente ao conteúdo solicitado no programa: Lei n° 8.666/93 
e 10.520/02; Normas regulamentadoras (NR), relativas à segurança e medicina do trabalho, 
Ministério do Trabalho e Emprego: NR 08; NR 10; NR 11; NR 12; NR 17 e NR 23; Resolução 
RDC nº 216/2004; Resolução RDC nº 275/2002; Portaria interministerial nº. 66/2006 e 193/ 
2006. 
 
RELAÇÕES PÚBLICAS: Teoria da Comunicação e das Relações Públicas. Planejamento 
estratégico da comunicação. Comunicação integrada nas organizações. Comunicação e Imagem 
Pública. Comunicação e novas tecnologias no contexto da comunicação organizacional. Ética e 
Legislação em Relações Públicas. Comunicação e opinião Pública. Públicos em Relações 
Públicas e estratégias de relacionamento. Organização e gestão de eventos. Cerimonial e 
protocolo. Relações públicas governamentais. Assessoria de Comunicação. 
 
TRADUTOR E INTÉRPRETE: 1. Interpretação e tradução de línguas de sinais: Papéis e 
responsabilidades do tradutor-intérprete. Formação do tradutor-intérprete. Interpretação 
simultânea e consecutiva. Tradução e transliteração. Contextos sócio-políticos de tradução-
interpretação. Interpretação individual e em grupo. Ética profissional. O intérprete de língua de 
sinais na escola inclusiva. Intérprete educacional. 2. Linguística das línguas de sinais: Estrutura 
fonológica dos sinais. Iconicidade e arbitrariedade nas línguas de sinais. Princípios de boa 
formação de sinais. Processos fonológicos em línguas de sinais. Estrutura morfológica dos 
sinais. Derivação, flexão e incorporação em línguas de sinais. A sintaxe e a ordem das palavras 
nas línguas de sinais. Sistema pronominal nas línguas de sinais. Referenciação e pragmática nas 
línguas de sinais. Sinais manuais e não-manuais. Classificadores. Escrita de sinais e o problema 
da transcrição de línguas de sinais. Soletração Manual ou datilologia. 3. Educação de surdos: 
História da educação de surdos: da antiguidade à modernidade. Abordagens dentro do oralismo 



e da comunicação total. Educação bilíngue de surdos. Inclusão. 4. Identidade surda: Visão 
medicalizante da surdez. Visão cultural da surdez. Cultura e comunidade. Os surdos como 
minoria social. Identidade e desenvolvimento escolar. Políticas linguísticas e surdez. Os prós e 
contras do implante coclear. 
 
3.1.2 CARGOS DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO D 
 
3.1.2.1 LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Compreensão e interpretação de textos: idéias principais 
e secundárias, explícitas e implícitas; fatos e opiniões; relações intratextuais e intertextuais. 2. 
Coesão e coerência textual. 3. Vocabulário: sentido de palavras e de expressões no texto; 
denotação e conotação. 4. Aspectos gramaticais: concordância e regência verbal e nominal; 
funcionamento de diferentes recursos gramaticais no texto (níveis morfológico, sintático e 
semântico); pontuação. 5. Gêneros textuais, tais como: editorial, notícia, reportagem, crônica, 
carta, poema, resenha, ensaio – formas e funções. 
 
3.1.2.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
TÉCNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA: 1. ANATOMIA BÁSICA DOS SISTEMAS 
ORGÂNICOS: 1.1. Eixos, planos e regiões anatômicas; 1.2. Aparelho do movimento - sistemas 
esquelético, articular e muscular; 1.3. Sistema Cardio-vascular; 1.4. Sistema Respiratório; 1.5. 
Sistema Digestório; 1.6. Sistema Urinário; 1.7. Sistema Endócrino; 1.8. Sistema Reprodutor 
Masculino e Feminino; 1.9. Sistema Tegumentar; 1.10. Sistema Nervoso e órgãos dos sentidos. 
2. NORMAS DE BIOSSEGURANÇA NO LABORATÓRIO DE ANATOMIA E 
NECROPSIA: 2.1. Cuidados na guarda e identificação dos cadáveres e peças anatômicas; 2.2. 
Conhecimento das normas de higiene, vestuário e equipamentos de proteção individual 
utilizados pelos usuários do laboratório. Noções sobre limpeza, desinfecção, antissepsia e 
assepsia. Material de limpeza, detergentes e antissépticos. Manuseio e cuidados gerais com 
material contaminado, substâncias tóxicas e cáusticas. Limpeza e higiene do instrumental, 
recipientes, ambiente (sala, mesas, superfícies contaminadas) e do cadáver. Elaboração de 
mapas de risco. Destino do lixo biológico. 3. TÉCNICAS UTILIZADAS EM ANATOMIA, 
DISSECAÇÃO E NECROPSIA: 3.1. Noções básicas sobre os instrumentos e respectiva 
manipulação nas técnicas de dissecação e necropsia; 3.2 Noções sobre a organização, 
preparação, conservação e manutenção dos cadáveres e das peças anatômicas para fins 
didáticos; 3.3. Conservação de cadáveres e peças anatômicas (meios conservadores físicos e 
químicos – técnicas de conservação em meio líquido e a seco). Substâncias fixadoras (álcool 
etílico, aldeído fórmico e glutárico): preparo e cuidados; 3.4. Técnicas em necropsia. Técnicas 
de abertura e remoção dos órgãos das cavidades craniana, raquidiana, torácica e abdominal, em 
recém-nascidos, crianças e adultos. Medição e pesagem de órgãos. Noções de abertura e secção 
de vísceras e órgãos sólidos para estudos de anatomia e patologia; 3.5. Noções de técnicas em 
dissecação anatômica (dissecação de cabeça e pescoço e seus órgãos internos; dissecação do 
tronco e órgãos tóraco-abdominais; dissecação dos membros. Montagem de esqueletos); 3.6. 
Técnicas anatômicas especiais: 3.6.1. Osteotécnicas (maceração, clareamento, descalcificação, 
diafanização, parafinização, desarticulação dos ossos do crânio, montagem de esqueleto); 3.6.2. 
Angiotécnicas (injeção de massas, resinas e látex), corrosão e diafanização; 3.6.3. 
Esplancnotécnicas (injeção de árvore brônquica, segmentos pulmonares e preparação de 
vísceras secas; 3.6.4. Neurotécnicas (coloração de cortes macroscópicos do encéfalo, técnica de 
envelopar peças coradas em plástico com líquido conservante); 3.7. Modelos anatômicos em 
gesso e ou acrílico (modelagem, vazamento dos moldes e confecção de modelos anatômicos). 
 
TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA: 1. Eletricidade. 2. Máquinas e acionamentos elétricos. 3. 
Eletrônica analógica/digital. 4. Eletrotécnica aplicada. 5. Instalações Elétricas. 6. Manutenção 
Industrial. 7. Automação e Instrumentação Industrial. 8. Mecânica técnica. 9. Materiais. 10. 
Ensaio de Materiais. 11. Resistência dos Materiais. 12. Metrologia. 13. Desenho Técnico. 14. 
Elementos de Máquinas. 15. Usinagem. 16. Soldagem. 17. Máquinas térmicas. 18. Hidráulica e 
Pneumática. 19. Motores de combustão. 20. Medidas de grandezas elétricas e mecânicas. 



 
TÉCNICO EM ELETRÔNICA: 1. Medidas elétricas: Grandezas elétricas (tensão, corrente e 
potência); instrumentos de medida analógicos e digitais (multímetros, osciloscópios, geradores 
de funções, fontes de alimentação, analisadores lógicos); erros de medida (exatidão, precisão, 
resolução); ruído. 2. Circuitos elétricos: Componentes passivos (resistores, capacitores e 
indutores); leis de Kirchoff; técnicas de análise de circuitos; análise de circuitos de corrente 
contínua e alternada (RLC). 3. Eletrônica digital: Sistemas de numeração, funções e portas 
lógicas; álgebra de Boole e simplificação de expressões lógicas através de mapas de Karnaugh, 
circuitos combinacionais; circuitos sequenciais (flip-flops e registradores); famílias lógicas 
(TTL, CMOS); componentes programáveis (CPLD e FPGA); microcontroladores (arquitetura e 
programação básica em assembly); memórias (RAM, ROM, EPROM, E2PROM e FLASH). 4. 
Eletrônica analógica: Circuitos com diodos; transistores bipolares e de efeito de campo 
(fundamentos e aplicações); amplificadores operacionais; fontes de tensão reguladas, 
conversores A/D e D/A. 5. Instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos e periféricos. 
6. Instalação e manutenção de redes lógicas e elétricas (aterramento, supressores de sobre-
tensão e sobre-corrente, varistores). 7. Conceitos de higiene e segurança no trabalho. 
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO/QUÍMICA: 1. Normas básicas de segurança em laboratórios 
químicos. 2. Tratamento de dados experimentais: erro; média e desvio padrão; algarismos 
significativos; expressão de resultados; sistema métrico; sistema internacional de unidades; 
conversão de medida. 3. Estados da Matéria. 4. Soluções e Misturas: Padronização, Preparação, 
Concentração, Diluição, Sistemas tampão. 5. Estequiometria, Cálculos estequimétricos, 
princípio da conservação da massa, aplicação às reações químicas. 6. Termoquímica. 7. Noções 
do funcionamento de equipamentos usados em laboratórios químicos: balanças; pHmetros; 
condutivímetros; ponto de fusão; índice de refração; espectrofotômetros UV-Visível; etc. 8. 
Determinação de curvas-padrão e utilização de solução de referências. 9. Preparação, 
purificação e caracterização prévia de compostos químicos. 10. Purificação de reagentes: 
destilação; extração; secagem; armazenamento e rotulagem. 11. Titulometria: Análise 
volumétrica; tipos de volumetria. 12. Funções Orgânicas e Inorgânicas. 13. Limpeza de 
materiais usados em laboratórios químicos, como vidros e porcelana. 14. Noções gerais de 
Informática e de Eletrotécnica. 
 
TÉCNICO EM QUÍMICA: 1. Química geral e inorgânica. Classificação dos materiais. Tabela 
periódica e a química dos elementos. Ligações químicas. Funções químicas (ácidos, bases, sais 
e óxidos). Gases. Propriedades dos sólidos. Estequiometria. Soluções e propriedades coligativas. 
Equilíbrio químico. Reações de óxido-redução. Eletroquímica. Cinética química. Cálculos 
químicos envolvendo quantidade de matéria (mol), número de avogrado, massa molar, CNTP e 
volume molar. Estudo das soluções. 2. Físico-química. Termodinâmica. Trabalho e calor. 
Primeira e segunda leis da termodinâmica. Gases perfeitos. Ciclos termodinâmicos. 
Espontaneidade das reações. 3. Química orgânica. Alcanos, alquenos, alquinos, compostos 
aromáticos, compostos halogenados, álcoois, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos 
carboxílicos e seus derivados e compostos nitrogenados: nomenclatura, propriedades e reações. 
Técnicas de extração. Polímeros sintéticos e naturais. 4. Química analítica. Erros e tratamentos 
estatísticos de dados analíticos. Análise química qualitativa. Análise volumétrica. Análise 
gravimétrica. Fundamentos da análise titulométrica. Titulometria de neutralização. Métodos 
cromatográficos. Espectrofotometria. Fotometria. Colorimetria. 5. Procedimentos operacionais 
básicos. Técnicas de pesagem. Transferência e medição de volumes de líquidos. Titulação. 
Cálculos envolvendo concentração de soluções. Preparação e uso dos principais indicadores 
ácido-base. Preparo e padronização de soluções, padrões primários e secundários. Noções 
básicas de calibração de instrumentos. Preparação de amostras e de materiais. Preparo de 
soluções. 6. Noções básicas de segurança em laboratório. Estocagem de reagentes químicos. 
Técnicas básicas de laboratório. Lavagem e esterilização de vidraria e de outros materiais. 7. 
Processos na indústria química e operações unitárias. Noções básicas de funcionamento das 
operações unitárias. 
 



TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: 1. LEGISLAÇÃO: Lei 8.112/90 (Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais); Decreto-Lei 5.452/43 (Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT); Lei 6.514/77 (altera a CLT); Portaria 3.214/78 (Normas regulamentadoras 
– NR, relativas à segurança e medicina do trabalho); Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho 
referentes à área de segurança e medicina do trabalho. 2. ASPECTOS TEÓRICOS: Ruído e 
vibrações; Temperaturas extremas; Prevenção de incêndio; Acidente do trabalho; doenças do 
trabalho; Doenças profissionais; Plano de emergência; Treinamento em segurança do trabalho. 
 
3.1.2 CARGO DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO C 
 
3.1.2.1 LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Compreensão e interpretação de textos: idéias principais 
e secundárias, explícitas e implícitas; fatos e opiniões; relações intratextuais e intertextuais. 2. 
Coesão e coerência textual. 3. Vocabulário: sentido de palavras e de expressões no texto; 
denotação e conotação. 4. Aspectos gramaticais: concordância e regência verbal e nominal; 
funcionamento de diferentes recursos gramaticais no texto (níveis morfológico, sintático e 
semântico); pontuação. 5. Gêneros textuais, tais como: editorial, notícia, reportagem, crônica, 
carta, poema, resenha, ensaio – formas e funções. 
 
3.1.2.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA: 1. Disseminação da informação. 2. Atendimento ao usuário. 3. 
Tratamento da informação. 4. Manutenção do acervo. 5. Organização e manutenção do 
ambiente. 
 

Florianópolis, 23 de julho de 2009. 
 

Elza Maria Meinert 
 


