PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 003/2008
ANEXO III– CONTEUDOS PROGRAMÁTICOS
LEGISLAÇÃO COMUM (PARA TODOS OS CARGOS QUANDO APLICÁVEL)
1. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, promulgada em 05/01/088,
atualizada até a Emenda Constitucional nº 53, de 19/12/2006.
Título III – Da Organização do Estado
Capítulo VII – Da Administração Pública – Arts. 37 ao 43.
2. ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PELOTAS – Lei 3008
LINGUA PORTUGUESA (1º GRAU INCOMPLETO - NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO)
Interpretação de texto; Ortografia; Acentuação gráfica; Emprego de crase e pontuação; Divisão silábica;
Flexão de substantivos e adjetivos; Sinônimos e antônimos.
LINGUA PORTUGUESA (1º GRAU COMPLETO - NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO)
Compreensão de texto; Ortografia: acentuação, emprego de letras e divisão silábica. Pontuação. Classes e
emprego de palavras. Gênero e número dos substantivos. Coletivos. Sintaxe da oração. Concordância.
Significado das palavras: sinônimos, antônimos, denotação e conotação.
LINGUA PORTUGUESA (2º GRAU COMPLETO E CURSO SUPERIOR)
Interpretação de texto. Semântica: Sinônimos e antônimos, homônimos e parônimos, denotação e
conotação, figuras de linguagem, polissemia. Morfossintaxe: Ortografia, pontuação, acentuação, crase,
verbo, elementos coesivos, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal,colocação
pronominal.
MATEMÁTICA (1º GRAU INCOMPLETO - NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO)
Números naturais, operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Problemas sobre as quatros
operações.
MATEMÁTICA (1º GRAU COMPLETO - NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO)
Números naturais (operações de adição, subtração, multiplicação e divisão). Problemas sobre as quatro
operações de números inteiros e fracionários. Sistema monetário brasileiro. Operações com números
decimais. Sistema métrico decimal. Unidades de medida de comprimento, de capacidade, de massa. Razão
e proporção. Regra de três simples. Porcentagem.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO POR CARGO:
AGENTE ADMINISTRATIVO
Conhecimento em informática: editor de texto, planilha de cálculos e uso internet.
AGENTE FISCAL
Conhecimento em informática: editor de texto, planilha de cálculos e uso internet.
AUXILIAR EDUCAÇÃO INFANTIL
Estatuto da Criança e do adolescente: Lei nº 8069/90. Desenvolvimento infantil de 0 – 6 anos. Primeiros
Socorros. Alimentação. Recreação: os jogos e as brincadeiras. Relação família-escola.
INTERPRETE DE LIBRAS e PROFESSOR DE LIBRAS USUÁRIO NATIVO Legislação sobre a
acessibilidade dos surdos e oficialização da Libras (língua brasileira de sinais)Código de ética de Intérprete
de Língua de sinais. Abordagens Educacionais na Educação de surdos: Oralismo, Comunicação Total e
Bilingüismo. Análise Crítica das Filosofias Educacionais para Surdos.História da Educação para Surdos.O
Processo da Integração Educacional do Surdo.Línguas de Sinais: o estabelecimento nominal, sistema de
pronomilização e concordância verbal. Aquisição da linguagem em crianças surdas. Aquisição da L2. O
intérprete da Língua de Sinais: conceituação, requisitos, tipos e utilização dos serviços prestados. Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei 9394/96. Estatuto da Criança e do adolescente: Lei
nº 8069/90. Circular nº 277 de 8 de maio de 1996, do Ministério da Educação. Portaria nº 1793/94, do
Ministério da Educação- Sugestão de Estratégias.Lei Municipal 4674/01, que institui a Língua Brasileira de
Sinais – LIBRAS no Município.
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Acidente de trabalho: conceitos , causas e conseqüências do acidente do trabalho. Investigação, análise,
comunicação, registro e estatísticas dos acidentes de trabalho. Análise qualitativa e quantitativa dos riscos
ambientais. Doenças profissionais e doenças do trabalho. Primeiros socorros: desmaios, envenenamento,
queimadura, fratura, ferimento, hemorragia, choque elétrico, parada respiratória, parada cardíaca,
insolação e asfixia. Transporte de acidentados. SESMT. CIPA. Campanhas de prevenção de acidentes
(SIPAT). Mapa de risco. Equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC). Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA): conceitos,
classificação, identificação e avaliação dos agentes de risco ambientais. Prevenção de controle de risco em
máquinas, equipamentos e instalações. Classificação e caracterização da insalubridade e periculosidade.
Ergonomia. Obras de construção, demolição e reparos: EPI's e EPC's e medidas preventivas. Tecnologia e
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prevenção de incêndios: teoria do fogo e combate ao fogo. Equipamentos fixos e móveis de combate a
incêndios: tipos, inspeção, manutenção e recarga. Instrução gerais em emergência e Brigada de Incêndio.
Sinalização de segurança. Legislação e Normas: Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Normas
Regulamentos aprovados pela portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214, de 08 de junho de 1978, e
suas alterações posteriores. Normas e Regulamentadoras Rurais Aprovadas pelo Ministério do Trabalho
nº 3.067 de 12 de abril de 1988, e suas alterações posteriores. Decreto nº 93.412, de 14 de outubro de
1986.
AGENTE DE TRIBUTOS
Direito Tributário: Código Tributário Nacional, Competência Tributária, Impostos, Taxas, Contribuição de
Melhoria, Legislação Tributária, Obrigação Tributária, Crédito Tributário, Administração Tributária. Direito
Administrativo: Administração Pública, Atos Administrativos, Improbidade Administrativa. Direito
Constitucional: Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, Da tributação e do orçamento, Do
sistema tributário nacional, Das limitações do poder de tributar, Dos impostos da União, Dos impostos dos
Estados e do Distrito Federal. Dos impostos dos Municípios, Das finanças públicas, Lei da Responsabilidade
Fiscal. Direito Penal: Crimes contra a fé pública, a administração pública e o meio ambiente.
Contabilidade: Formas jurídicas de sociedades, Atos e fatos contábeis, Patrimônio, Provisões e ajustes
Ativos e Passivos, Apuração do resultado do exercício,Demonstrações contábeis, Análise das
demonstrações contábeis, Contabilidade de custos. Código Tributário Municipal (1982). Conhecimento em
informática: editor de texto, planilha de cálculos e uso internet.
ASSISTENTE SOCIAL
Estatuto da Criança e do adolescente: Lei nº 8069/90. Legislação SUS e LOAS. Código de Ética
Profissional. Políticas vigentes de saúde da criança e adolescente. Relatório da 8ª e 9ª Conferencia
Nacional de Saúde. Conhecimento em informática: editor de texto, planilha de cálculos e uso internet.
BIBLIOTECÁRIO
Ciência da Informação, Biblioteconomia, Documentação: conceitos, princípios, evolução e relação com
outras áreas do conhecimento; Profissional bibliotecário: legislação, órgãos de classe, ética profissional;
Representação descritiva dos documentos: princípios gerais de catalogação. Catalogação de diferentes
tipos de materiais e em diferentes suportes. CCAA2 e formato MARC 21; Representação temática dos
documentos: princípios gerais de classificação, Sistemas de classificação bibliográfica (CDU e CDD);
Indexação: conceitos, características e sistemas. Indexação automática. Vocabulário controlado e
tesaurus. Metadados., índices e resumos; Formação e desenvolvimento e avaliação de
coleções: políticas de seleção, aquisição e descarte. Aquisição. Aquisição planificada.
Coleções não convencionais. Intercâmbio – empréstimo entre unidades de informação; Serviço
de referência: Conceito, função e técnicas. Bibliotecário de referência. Estudo de uso e
necessidades de informação. Usuários reais e potenciais. Disseminação da informação e
disseminação seletiva da informação (DSI). Serviço de referência virtual. Educação de
usuários; Redes e sistemas de informação: conceito, características. Produtores, provedores e
usuários de redes e sistemas de informação. Sistemas de hipertexto e hiperdocumento.
Gerenciamento da informação no ambiente web; Gestão de unidades de informação:
planejamento, organização, administração de recursos materiais e humanos. Avaliação.
Marketing em unidades de informação. Gestão da qualidade em unidades de informação.
Preservação de documentos; Normatização e controle bibliográfico: conceitos e funções.
Normas brasileiras de documentação. Direitos autorais; Desenvolvimento de projetos e ações culturais e
bibliotecas. Conhecimento em informática: editor de texto, planilha de cálculos e uso internet.
DENTISTA
Patologia bucal – diagnóstico e tratamento. Flúor Tópico e sistêmico – aspectos básicos, clínicos e tóxido.
Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Bioética em Odontologia. Planejamento para serviços
odontológicos. Educação e motivação em Saúde Bucal. Exodontias. Sistema Único de Saúde (SUS) Leis
8.080/90 e 8.142/90. Dentística – procedimentos restauradores. Diagnóstico da cárie dentária. Métodos
preventivos em Saúde Bucal. Odontopediatria – Atenção odontológica materno infantil. Biossegurança.
Conhecimento em informática: editor de texto, planilha de cálculos e uso internet.
ENFERMEIRO
Políticas de Saúde no Brasil. Legislação Profissional de Enfermagem. Epidemiologia, Saneamento.
Vigilância epidemiológica. Planejamento, avaliação e supervisão. Educação em saúde. Fundamentos
básicos da enfermagem. Programas de Atenção a Saúde. Imunização.Normas Técnicas e Operacionais em
Ações em Saúde. Conhecimento em informática: editor de texto, planilha de cálculos e uso internet.
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ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO
Acidente do trabalho: conceitos, causas e conseqüências do acidente do trabalho. Investigação, análise,
comunicação, registro e estatísticas dos acidentes do trabalho. Análise qualitativa e quantitativa dos riscos
ambientais. Doenças profissionais e doenças do trabalho.Toxicologia. Primeiros socorros: desmaio,
envenenamento, queimadura, fratura, ferimento, hemorragia, choque elétrico, parada respiratória, parada
cardíaca, insolação e asfixia. Transporte de acidentados. Inspeção prévia de estabelecimentos para
aprovação de instalações. SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de segurança e em Medicina do
Trabalho) CIPA. Campanhas de prevenção de acidentes (SIPAT). Mapa de risco. Equipamentos de
proteção individual (EPI) e Coletiva (EPC). Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Prevenção e controle de riscos em máquinas,
equipamentos e instalações. classificação e caracterização da insalubridade e periculosidade. Perícia
judicial. Elaboração dos laudos periciais. Ergonomia.
Obras de construção, demolição e reparos: Programas de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria de Construção (PCMAT). Estocagem, manuseio e transporte de explosivos e de líquidos
combustíveis e inflamáveis.Tecnologia e prevenção de incêndios: teoria do fogo e combate do fogo.
Equipamentos fixos e móveis de combate a incêndios: tipos, inspeção, manutenção e recarga. Instruções
gerias em emergência e brigadas de incêndios. Trabalho a céu aberto. Destinação de resíduos industriais.
Sinalização de segurança. Requisitos básicos para as condições sanitárias e de conforto nos locais de
trabalho.Legislação e Normas: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Direitos Sociais:
Segurança e Saúde no Trabalho). Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Normas Regulamentadoras
aprovadas pela Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214, de 08 de junho de 1978, e suas alterações
posteriores. Normas Regulamentadoras Rurais aprovadas pela portarias do Ministério do Trabalho nº
3.067, de 12 de abril de 1988, e duas alterações posteriores. Decreto nº 93.412, de 14 de outubro de
1986. Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.311, de 29 de novembro de 1989 ( Instrução para
elaboração de aludo de insalubridade e periculosidade) Código de processo Civil – Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, e suas alterações posteriores ( Seção II – Do perito e Seção VII – da prova pericial).
Conhecimento em informática: editor de texto, planilha de cálculos e uso internet.
JORNALISTA
Redação jornalística para os diversos meios (rádio, TV, Internet e impressos). Linguagens jornalísticas.
Fotografia jornalística e fotografia digital. Assessoria de Imprensa e assessoria de comunicação.
Comunicação empresarial e organizacional. Conhecimentos básicos sobre organização pública e lei
aplicável à imprensa.Ética e Jornalismo. Conhecimento em informática: editor de texto, planilha de
cálculos e uso internet.
MÉDICO DO TRABALHO
Legislação sobre Higiene e Segurança do Trabalho ( Lei nº 6.0514 de 22 de dezembro de 1977, e Portaria
nº 3.214, de 08 de junho de 1978).Norma regulamentadora nº 4. Serviços especializados em Engenharia
de Segurança e Medicina do Trabalho( Portarias SSMT nº 33, de 27 de outubro de 1983 – DOU de 31 de
outubro de 1983, e nº 34, de 20 de dezembro de 1983); Classificação Nacional de Atividades Econômicas
( Portaria nº 1, de 12/05/95 V. Portaria nº 9 de 21/05/96). Dimensionamento dos SESMT. Norma
Regulamentadora nº 5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes ( CIPA )
Norma Regulamentadora nº 6 Equipamento de Proteção Individual ( Portaria 06/83. Ver instrução
Normativa nº 1, de 11/04/64 e Portaria nº 26, de 20/12/94.
Norma Regulamentadora nº 7 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional ( Portaria SSST nº 24,
de 29/12/94.V. Despacho da SSST, de 01/10/96), abramgendo objetivos, diretrizes, responsabilidades,
desenvolvimento e relatório anual; Parâmetros para Controle Biológico da Exposição Ocupacional a
Alguns Agente Químicos; Parâmetros para Monitorização da Exposição Ocupacional a Alguns Riscos à
saúde. Diretrizes e Parâmetros Mínimos para Avaliação e Acompanhamento de Audição em Trabalhadores
Expostos a Níveis de Pressão Sonora Elevados.
Norma Regulamentadora nº 15 Atividades e Operações Insalubres Anexo nº1: Limites de tolerância para
ruído contínuo ou intermitente; Anexo nº2: Limites de tolerância para ruído de impacto; Anexo nº3:
Limites de tolerância para exposição ao calor e Taxas de Metabolismo por tipo de atividade; Anexo nº5:
Limites de tolerância para radiações Ionizantes; Anexo nº6: Trabalho sob condições hiperbáricas (anexos
“A”, “B” e “C”); Anexo nº7: Radiações não ionizantes; Anexo nº8: Vibrações;
Anexo nº9: frio; Anexo nº10: Umidade; Anexo nº11: Agentes químicos; Anexo nº12: Limites de
tolerância para poeiras minerais: Asbestos, manganês e seus compostos,sílica livre cristalizada;
Anexo nº13: Agentes químicos: Arsênico, carvão, chumbo, cromo, fósforo, hidrocarbonetos e outros
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compostos de carbono, mercúrio, silicatos e substâncias cancerígenas e operações diversas; Anexo nº14:
Agentes biológicos; Norma Regulamentadora nº 16 Atividade e Operações perigosas. Anexo nº 1:
Atividades e operações perigosas com explosivos; Anexo nº 2: Atividades e operações perigosas com
infamáveis; Anexo sem número: Atividades e operações perigosas com radiações Ionizantes ou substância
radioativas. Norma Regulamentadora nº 17 Ergonomia Levantamento, transporte e descarga de materiais;
Mobiliariário dos postos de trabalho; Equipamentos dos postos de trabalho; Condições ambientais de
trabalho; Organização do trabalho; Norma Regulamentadora nº 22 Trabalhos subterrâneos Norma
Regulamentadora nº 29 Segurança do Trabalho Portuário;Operações com cargas perigosas. Norma
Regulamentadora Rural nº 1 Disposições gerais; Norma Regulamentadora Rural nº4
Equipamento de Proteção Individual. Portaria Interministerial nº 4, de 31 de junlho de 1991 Esterelização
a óxido de etileno: anexos I, II, III e IV . Decreto nº93.412, de 14 de outubro de 1986.
Adicional de periculosidade para empregados do setor de energia elétrica. Decreto nº 3.048, de 06 de
maio de 1999. Classificação do agentes nocivos (tempo de serviço para aposentadoria especial) Noções
de Bioestatística e Noções Epidemiologia. Exames médicos: Exames médicos admissionais, Exames
médicos admissional de homens, de mulheres, dos subnormais, de menores. Exames Subsidiários
Laboratoriais , Radiológicos, ECG e EEG. Provas Funcionais: Acuidade Auditiva, Acuidade Visual, Função
Pulmonar, Força Muscular e Perfil Biométrico. Esquema Imunológico. Estabelecimento de parâmetros
básicos. Exames médicos periódicos, de demissão , de retorno ao trabalho, de mudança de função e/ou
setor e em situações especiais Emissão de Atestado de Saúde Ocupacional. Reabilitação ProfissionaL.
Programa de Conservação Auditiva. Programa de Prevenção de Acidentes de Trabalho e doenças
ocupacionais. Avaliação dos níveis de stress. Prevenção de Doenças Não Ocupacionais. Prevenção de
alcoolismo, do tabagismo e do uso de drogas. AIDS e o ambiente de Trabalho. Doenças profissionais.
Acidente de trabalho e Doença Ocupacional. Conhecimento em informática: editor de texto, planilha de
cálculos e uso internet.
MEDICO ESPECIALIDADE CLÍNICO GERAL
Políticas públicas de saúde (o Sistema Único de Saúde e o Programa de Saúde da Família). Saúde da
criança: puericultura: exame físico da criança normal, determinantes e acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento, amamentação, vacinação, alimentação no primeiro ano de vida, prevenção de acidentes
na infância. Prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças prevalentes da infância (anemias, infecções
respiratórias agudas, infecção do trato urinário, diarréia, asma). Saúde da Mulher: Planejamento familiar
(uso dos principais métodos anticoncepcionais), pré-natal (diagnóstico de gestação, exame físico da
gestante, avaliação risco gestacional, rotina da consulta pré-natal, diagnóstico e manejo das
intercorrências prevalentes na gestação), prevenção do câncer ginecológico, climatério. Identificação,
prevenção e manejo das doenças prevalentes em atenção básica a saúde: infecção das vias respiratórias,
asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, hipertensão arterial sistêmica, insuficiências
cardíacas, cardiopatia isquêmica, diarréia, constipação, doenças funcionais do aparelho digestivo,
hepatites virais, cefaléia, acidente vascular cerebral, obesidade, diabete mellitus,doenças sexualmente
transmissíveis: Abordagem Sindrômica das DST, anemia, depressão, ansiedade, atralgias. Conhecimento
em informática: editor de texto, planilha de cálculos e uso internet.
MEDICO ESPECIALIDADES PSIQUIATRA e PSICÓLOGO
Reforma psiquiátrica (histórico, legislação e diretrizes). Prevenção em Saúde Mental. Saúde Mental
comunitária. Desenvolvimento da personalidade. Crises vitais (adolescência, terceira idade, gravidez,
puerpério, divórcio, meia-idade). Alcoolismo, drogadição. Transtornos mentais e do comportamento.
Suicídio. Emergências psiquiátricas. Psicoses secundárias a substâncias psicoativas. Reabilitação
psicossocial. Dinâmica de Grupo. Psicoterapias. Psicopatologia da criança e do adolescente. Transtornos
psiquiátricos relativos a AIDS. Psicofarmacologia. Conhecimento em informática: editor de texto, planilha
de cálculos e uso internet.
NUTRICIONISTA
Avaliação do estado nutricional. Sistema de vigilância nutricional. Educação nutricional. Nutrição maternoinfantil: alimentação da gestante, alimentação da nutriz, crescimento e desenvolvimento da criança,
aleitamento materno, alimentação artificial, introdução de alimentos no primeiro ano de vida, alimentação
do prematuro, alimentação de criança de l a 5 anos, fisiopatologia e dietoterapia nas infecções da infância,
vacinação. Fisioterapia e dietoterapia em:Diabetes Mellitus, obesidade, dislipidemias, diarréias,
desidratação, desnutrição, anorexia, anemias, hepatites, úlcera péptica, gastrite, constipação, gota,
doença diverticular do cólon, doenças do aparelho circulatório. Nutrição e atividade física. Utilização de
alimentos dietéticos. Sistema Único de Saúde (SUS) Leis 8.080/90 e 8.142/90. Conhecimento em
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informática: editor de texto, planilha de cálculos e uso internet.
ORIENTADOR EDUCACIONAL
O Estatuto da Criança e do Adolescente. Sexualidade na adolescência: Gestação, DST ( Doenças
Sexualmente Transmissíveis). Violência: Física, Psicológica, Negligência e Abuso Sexualidade. Drogas –
orientações básicas. Origem e evolução da Orientação Educacional no Brasil. Orientações legais do
Orientador Educacional. Planejamento em Orientação Educacional. Funções da Orientação Educacional.
Trabalho integrado na escola: Orientação Educacional, Supervisor Escolar, Administrador Escolar,
Professores, Comunidade. Orientação
Educacional/Profissional. Legislação Aplicável à Orientação
Educacional: Lei 9394/ art.64; Decreto 72.846; Código de Ética dos Orientadores Educacionais.A prática
política do Orientador Educacional. O Orientador Educacional e sua prática num mundo em mudança.
Dilemas e perspectivas para atuação dos Orientadores Educacionais no contexto chamado pós/
modernidade. Globalização. Neoliberalismo. A inclusão dos alunos portadores de deficiência física e/ou
mental e a atuação do Orientador Educacional. O Orientador Educacional e a intervenção psicopedagógica.
Trabalho coletivo na escola.Crise paradigmática na Orientação Educacional. Conhecimento em informática:
editor de texto, planilha de cálculos e uso internet.
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL
Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei 9394/96. Estatuto da Criança e do Adolescente.
Educação infantil no Brasil; ontem e hoje. Novas propostas pedagógicas para educação infantil:
uma pedagogia internacional, o conhecimento enquanto rede de significações. O brincar na educação
infantil. Ensino: estrutura, funcionamento e legislação. Conhecimento em informática: editor de texto,
planilha de cálculos e uso internet.
PROFESSOR I
Educação: Dimensões filosóficos/ políticos/ sociais da educação. Concepções epistemológicas e
pedagógicas e suas manifestações. Educador: formação e compromisso. Educador x Educando:
competência e habilidades. Correlação entre ensinar e o aprender: um processo interdependente de
pesquisa/ ação / reflexão. A metodologia do trabalho interdisciplinar e a construção do conhecimento.
O planejamento e a avaliação do ensino. Ensino: estrutura e funcionamento. Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) – Lei 9394/96. Estatuto da Criança e do adolescente: Lei nº 8069/90.
Conhecimento em informática: editor de texto, planilha de cálculos e uso internet.
PROFESSOR II e PIII
Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei 9394/96. Estatuto da Criança e do Adolescente.
Ofício de Mestre. Pedagogia da Autonomia. Planejamento e Avaliação Escolar. Projeto Político-Pedagógico.
Tendências Pedagógicas. Teoria Educacional crítica em tempos de incerteza.
Gestão democrática da Educação: atuais tendências,novos desafios. Transformações no mundo do
trabalho.Interdisciplinariedade. Conhecimento em informática: editor de texto, planilha de cálculos e uso
internet.
TÉCNICO EM MUSEOLOGIA
Teoria museológica; Processo de musealização; Funções básicas dos museus; Diversidade tipológica de
museus e novas práticas museais; Museologia e interdisciplinaridade: patrimônio cultural, história e
memória, e antropologia.História dos museus no Brasil e a institucionalização da museologia;Os museus e
a produção de conhecimento no século XIX; O papel do Museu Histórico Nacional; A institucionalização da
museologia: a criação do Curso de Museus; A trajetória dos museus do IPHAN;
Museus na sociedade contemporânea; Política de museus: história e atualidade.
Legislação, cartas e documentos normativos: Constituição do Brasil (artigos 20, 23, 24, 30, 215 e 216);
Decreto-lei 25 - organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; Lei 4845/65 - proíbe a
saída, para o exterior, de obras de artes e ofícios produzidos no País, até o fim do período monárquico;
Decreto 3551/2000 - Institui o registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio
cultural brasileiro, cria o programa nacional do patrimônio imaterial e dá outras providências; Código de
ética profissional; Cartas: Mesa Redonda de Santiago do Chile - 1972, Declaração de Quebec - 1984,
Declaração de Caracas –
Museologia aplicada: Procedimentos técnicos museográficos: documentação, conservação, segurança,
gestão de reservas técnicas; Educação e comunicação museal: a questão dos públicos nos museus;
Expografia: exposição: projetos, recursos, linguagens e técnicas; materiais, equipamentos e tecnologias;
Pesquisa museológica; Gestão museal na administração pública. Conhecimento em informática: editor de
texto, planilha de cálculos e uso internet.
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