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CONSELHOS MUNICIPAIS E COLEGIADOS 

CMPAP - Conselho Municipal de Política e 
Administração de Pessoal 

RESOLUÇÃO Nº 01/2021 
 

Disciplina a análise de títulos para desenvolvimento na carreira. 

 

Considerando o disposto na LC nº 12, de 30 de abril de 2010 acerca da análise de títulos, 
em especial, a determinação do art. 52, § 3º e art. 57, § 2º,1 acerca da existência de 
resolução do conselho de gestão de política e administração de pessoal que regulamente 
a validação dos títulos apresentados pelas servidoras e servidores para desenvolvimento 
na carreira; 

Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 4.270, de 03 de outubro de 2019, 
publicado no Diário Oficial do Município nº 655 de 8 de outubro de 2019, regulamentou a 
análise e a concessão da progressão por titulação profissional conforme o disposto nos 
arts. 50 a 52 e do incentivo à titulação, disciplinado nos arts. 55 a 57, da Lei Complementar 
nº 12/2010. 

Considerando que ao tratar da análise dos títulos apresentados pelas servidoras e 
servidores o Decreto Municipal nº 4.270/2019 assim disciplinou em seu art. 5º e §§. 

Art. 5º Em qualquer dos casos regulados neste decreto, caberá à escola de gestão pública 
de Hortolândia – EGPH – mantida pela administração direta do Poder Executivo, a análise 
da veracidade, idoneidade e de pertinência dos títulos, de capacitação ou de educação 
formal, apresentados como requisito para a progressão por titulação profissional ou para 
incentivo à titulação, nas formas previstas na LC nº 12/2010, neste decreto e nas 
resoluções do conselho e dos colegiados gestores da carreira. [grifos nossos] 

§ 1º (...), a validação de que trata o caput deste artigo, deve ser obrigatoriamente: 

(...) 

II – lastreada nas informações contidas na resolução do conselho de gestão de política e 
administração de pessoal, prevista no art. 52, § 3º da LC nº 12/2010 que detalhará 
complementarmente à lei complementar e ao presente Decreto, as informações e os 
elementos de análise de compatibilidade do título analisado com o cargo, com a 
especialidade e com o ambiente organizacional em que o servidor atua. [grifos nossos] 

(...). 

§ 4º A metodologia e os critérios utilizados pelo conselho municipal de política e 
administração de pessoal, para elaboração da resolução prevista no inciso II do § 1º deste 
artigo, deverão observar para a criação das tabelas de áreas de conhecimento correlatas 
aos cargos e especialidades, no mínimo: [grifos nossos] 

I – para os cargos de agente de infraestrutura, agente de gestão, agente de políticas 
sociais, e agente de trânsito e transportes:  

a) a verificação da descrição de atividades de cada especialidade que compõe o cargo; 

b) os pré-requisitos para o exercício de cada especialidade; 

c) a pesquisa de conteúdo de cursos correlatos às atividades de cada especialidade; 

d) a pesquisa em grades curriculares de cursos técnicos e no catálogo nacional destes 
cursos, mantido pelos órgãos dos Estados e da União;  

e) a análise de grades curriculares de cursos de nível superior e de pós-graduação nas 
áreas afins a cada especialidade; e, 

II – para o cargo de guarda municipal além do disposto nas alíneas do inciso I, a análise 
e utilização da matriz nacional curricular de formação de guardas municipais; 

III – para o cargo de professor de educação básica: 

a) a verificação da descrição de atividades de cada especialidade que compõe o cargo; 

b) os pré-requisitos para o exercício de cada especialidade; 

c) a pesquisa de conteúdo de cursos correlatos às atividades de cada especialidade; 

 
1 LC nº 12/2010,  

Art. 52. (...).  
§ 3º Cada título, para ser validado para fins de progressão por titulação, pelo órgão responsável pela 

capacitação e formação de pessoal, da secretaria municipal responsável pela gestão de pessoal, 
pressupõe curso com carga horária mínima, compatibilidade com o cargo, com a especialidade e com o 
ambiente organizacional em que o servidor atua, e avaliação de mérito no curso, compatível com a 
regulamentação da validação que deve ser objeto de resolução do conselho de gestão de política e 
administração de pessoal. 

Art. 57. (...).  
§ 2º A concessão do incentivo à titulação fica vinculada à validação do mesmo na forma do art. 52 

e §§ e, a sua manutenção fica condicionada à obtenção do mérito no processo de avaliação de 
desempenho. 
2 Decreto Municipal nº 4.270/2019 

Art. 36. Em razão da disciplina da LC nº 12/2010 e deste decreto cabe: 
I – ao conselho municipal de política e administração de pessoal a edição de resolução 
complementar acerca da análise de títulos visando à concessão da progressão por titulação 
profissional e do incentivo à titulação; [grifos nossos] 
II – ao colegiado de planejamento e gestão do programa de capacitação a decisão em matéria 
controversa ou outras delegadas por este decreto, acerca da validação de títulos e da gestão das 
concessões das progressões por titulação profissional e dos incentivos à titulação; [grifos nossos] 
(...) 

d) a análise de grades curriculares de cursos de nível superior nas áreas afins a cada 
especialidade;  

e) a análise e utilização da tabela atualizada de áreas de conhecimento da fundação de 
coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (CAPES) e outras mantidas 
oficialmente por órgãos e educação e pesquisa dos Estados e da União; e, 

IV – para os cargos integrantes do grupo de nível superior: 

a) a verificação da descrição de atividades de cada cargo e, quando houver, suas 
especialidades; 

b) os pré-requisitos para exercício de cada cargo e, quando houver, suas especialidades; 

c) a pesquisa de conteúdo de cursos correlatos às atividades de cada cargo e, quando 
houver, suas especialidades; 

d) a análise de grades curriculares de cursos de nível superior nas áreas afins de cada 
cargo e, quando houver, suas especialidades; e, 

e) a análise e utilização da tabela atualizada de áreas de conhecimento da fundação de 
coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (CAPES) e outras mantidas 
oficialmente por órgãos e educação e pesquisa dos Estados e da União. 

§ 5º Fica a escola de gestão pública incumbida da assistência e assessoria técnica ao 
conselho municipal de política e administração de pessoal, na elaboração e atualização 
da resolução a que se refere o § 4º. [grifos nossos] 

Considerando que no Decreto Municipal nº 4.270/2019, encontramos os arts. 36, 40 e 51 
que: 2 

(a) disciplinam as competências dos órgãos colegiados;  

(b) o projeto de resolução acerca da análise de títulos para desenvolvimento na carreira 
deve ser submetido previamente à consideração do Colegiado de Planejamento e Gestão 
do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento; e,  

(c) revoga expressamente as Resoluções do Conselho Municipal de Política e 
Administração Pessoal nº 2/2012, nº 3/2012 e, nº 4/2012 que tratavam do tema, embora 
sem os conteúdos necessários, devidamente explicitados no § 4º do art. 5º do Dec. nº 
4.270/2019. 

Considerando finalmente o contido no PMH nº: 13.982/2018. 

 

O Conselho Municipal de Política e Administração Pessoal no uso de suas atribuições 
legais, 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Na forma do disposto na Lei Complementar nº 12, de 30 de abril de 2010 e do 
Decreto Municipal nº 4.270, de 03 de outubro de 2019 a validação de compatibilidade de 
título para fins de desenvolvimento na carreira, deverá obedecer ao contido no Anexo I da 
presente resolução. 

Art. 2º Concluída a verificação de veracidade a cargo da Escola de Gestão Pública de 
Hortolândia: 

I – a verificação de compatibilidade e pertinência do título para efeito de progressão por 
titulação profissional deverá observar no quadro contido no Anexo I a esta Resolução, no 
âmbito do cargo e da especialidade ocupada pelo requerente, o disposto nas colunas 
“Carga horária de capacitação e títulos admitidos para Progressão por Titulação 
Profissional” e “Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com correlação 
direta com as atividades do Cargo e Especialidade”; 

II – a verificação de compatibilidade e pertinência do título para efeito de incentivo à 
titulação deverá observar no quadro contido no Anexo I a esta Resolução, no âmbito do 
cargo e da especialidade ocupada pelo requerente, o disposto nas colunas “Formação 
Acadêmica para Incentivo à Titulação” e “Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação direta com as atividades do Cargo e Especialidade”. 

Parágrafo único. As informações da coluna “Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação direta com as atividades do Cargo e Especialidade” 
deverão servir de base para as análises dos pedidos de progressão funcional. 

IV – à comissão de análise de títulos, quando instituída, o suporte técnico e jurídico às 
competências descritos neste decreto para a escola de gestão pública, em especial, a análise dos 
títulos e a preparação dos pareceres técnicos que instruem os processos de concessão das 
progressões por titulação profissional e dos incentivos à titulação. [grifos nossos] 
(...) 
Art. 40. Visando à implantação da progressão por titulação profissional, a escola de gestão pública 

de Hortolândia, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de edição do presente decreto 
ou da instalação do conselho municipal e dos colegiados previstos na LC nº 12/2010, deverá: [grifos 
nossos] 

I – enviar ao conselho municipal de política e administração pessoal, após a análise do colegiado 
de planejamento e gestão do programa de capacitação e aperfeiçoamento, minuta da resolução 
prevista neste decreto, essencial à análise de compatibilidade de títulos; [grifos nossos] 
(...) 
Art. 51. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as resoluções do conselho municipal 

de política e administração pessoal nº 2 de 30 de abril de 2012, nº 3 de 25 de julho de 2012 e, nº 4 de 22 
de novembro de 2012. [grifos nossos] 
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Art. 2º À medida em que o título seja validado o mesmo deverá ser incluído nas bases de 
dados de títulos compatíveis para o desenvolvimento na carreira previstas no art. 6º do 
Dec. nº 4.148/2019 e no art. 8º do Dec. 4.270/2019. 

Parágrafo único. No caso de o título analisado já constar, conforme o caso, de uma das 
bases de dados contidas no caput deste artigo, seja como deferido, seja como indeferido, 
dever-se-á adotar a mesma decisão, tomada outrora, para a análise que estiver em curso.  

Art. 3º As áreas de conhecimento adotadas no Anexo I a esta resolução, respeitam a 
classificação adotada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) do Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) vinculado ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, constante no Anexo II a esta resolução. 

Art. 4º As propostas de atualização da presente resolução deverão ser encaminhadas à 
Escola de Gestão Pública de Hortolândia para a análise técnica e encaminhamento ao 
Colegiado de Planejamento e Gestão do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento 
que as estudará e enviará para decisão final do Conselho Municipal de Política e 
Administração Pessoal. 

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Hortolândia, 12 de abril de 2021 

Claudinei Prazeres de Barros 

Presidente do Conselho Municipal de Política e Administração Pessoal 

 
ANEXO I: Quadros de Áreas Correlatas para Efeito de Análise de Títulos 

 

Quadro 01: Cargo, Emprego e especialidades da Classe A: 

Cargos, emprego e especialidades analisadas neste quadro 

Cargo Especialidade 

Agente de Infraestrutura Ajudante Geral 

Agente Comunitário de Saúde ----------------- 

 

Cargo / 
Emprego 

Especiali
dade 

C
la

s
s

e
 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com correlação 
direta com as atividades do Cargo e Especialidade 

Agente de 
Infraestrutura 

Ajudante 
Geral 

A 

Ensino 
fundamental 
incompleto 
(4º série) 

Títulos com 
Correlação Direta 
automática (art. 57, III 
da LC nº 12/2010): 

Ensino 
Fundamental 
Completo; 

Ensino Médio. 

Títulos com 
Correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da Classe 

II – 20 horas 

III – 40 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos 
de conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Na área de atuação limpeza e conservação: 

- Conceito e prática relacionados aos procedimentos de 
limpeza de acordo com o local de trabalho; 

- Limpeza Urbana: importância e implicações; 

- Encaminhamento e tratamento adequados de resíduos 
urbanos, saúde, etc...; 

- Higienização Institucional, higienização em áreas de saúde, 
higienização em áreas alimentícias; 

- Limpeza e desinfecção de superfícies; 

- Vigilância Sanitária; 

- Produtos de limpeza, composição e aplicação adequada para 
cada situação específica; 

- Depósito de Material. 

Na área de atuação de manutenção e obras civis: 

- Encaminhamento de resíduos da Construção Civil em 
conformidade com a Resolução; 

- Equipamentos de proteção e ferramentas do pedreiro; 

- Conhecimento sobre os equipamentos, ferramentas, 
máquinas para o desenvolvimento das atividades; 

- Noções de mecânica dos solos; 

- Noções de topografia; 

- Materiais de Construção; 

- Noções de Instalações Hidráulicas e Sanitárias; 

- Construção Civil; 

- Noções de Sistemas Prediais Elétricos e de Segurança; 

- Tecnologias na Construção Civil; 

- Normas Técnicas Brasileiras. 

Conteúdos gerais comuns às duas áreas de atuação: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Orientação sobre a dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise 
de títulos de educação formal: 

- Engenharia Civil; 

- Engenharia de Materiais e Metalúrgica; 

- Engenharia Elétrica; 

- Engenharia Química; 

- Engenharia de Produção. 
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Cargo / 
Emprego 

Especiali
dade 

C
la

s
s

e
 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com correlação 
direta com as atividades do Cargo e Especialidade 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

---------- A 

Ensino 
fundamental 
Completo. 

Aprovação no 
curso 
introdutório 
de formação 
inicial e 
residir na 
área de 
atuação 
definida no 
processo 
seletivo. 

Títulos com 
Correlação Direta 
automática (art. 57, III 
da LC nº 12/2010): 

Ensino Médio. 

Títulos com 
Correlação a analisar 
conforme a coluna 
áreas de correlação: 

Ensino Técnico;  

Ensino Superior. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da Classe 

II – 20 horas 

III – 40 horas 

 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos 
de conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema Único de Saúde; 

- Estratégia de saúde da família; 

- Abordagem familiar direcionada para a área de Saúde; 

- Primeiros socorros; 

- Atendimento domiciliar de saúde; 

- Humanização no Atendimento. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Orientação sobre a dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise 
de títulos de educação formal: 

- Enfermagem; 

- Nutrição; 

- Saúde Coletiva. 

 

Quadro 02: Cargo e especialidades da Classe B: 

Cargos e especialidades analisadas neste quadro 

Cargo Especialidade Cargo Especialidade 

Agente de Infraestrutura 

Jardineiro 

Agente de Políticas Socias 

Assistente de Alunos 

Zelador Auxiliar de Apoio Escolar 

----------------- Merendeira (*) 

 (*) especialidade em extinção 

 

Cargo Especialidade 

C
la

s
s

e
 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e 

títulos admitidos 
para Progressão por 

Titulação 
Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

Agente de 
Infraestrutura 

Jardineiro B 

Ensino 
fundamental 
incompleto (4º 
série) 

Títulos com Correlação 
Direta automática (art. 
57, III da LC nº 
12/2010): 

Ensino 
Fundamental 
Completo; 

Ensino Médio. 

Títulos com Correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –40 horas 

III –60 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Técnicas de plantio, nutrição, poda e tratamento; 

- Noções gerais de Botânica: ciclo de vida e tratamento; 

- Estudo de solo e clima; 

- Noções de paisagismo: formas, texturas, volumes e 
composição; 

- Princípios da jardinagem aplicados à horticultura; 

- Educação ambiental aplicada à sustentabilidade; 

- Noções básicas de projetos de jardim e paisagismo. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de 
análise de títulos de educação formal: 

- Botânica; 

- Ecologia; 

- Agronomia 

- Recursos Florestais e Engenharia Florestal; 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e 

títulos admitidos 
para Progressão por 

Titulação 
Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

- Engenharia Agrícola; 

- Ciências Ambientais; 

- Arquitetura e Urbanismo. 

Agente de 
Infraestrutura 

Zelador B 

Ensino 
fundamental 
incompleto (4º 
série) 

Títulos com Correlação 
Direta automática (art. 
57, III da LC nº 
12/2010): 

Ensino 
Fundamental 
Completo; 

Ensino Médio. 

Títulos com Correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –40 horas 

III –60 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Manutenção e operação de máquinas; 

- Limpeza; 

- Jardinagem; 

- Instalações elétricas e hidráulicas; 

- Segurança; 

- Conservação; 

- Cuidados para prevenção de Incêndios; 

- Rotina Preventiva do Zelador. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de 
análise de títulos de educação formal: 

- Engenharia Civil; 

- Engenharia Elétrica. 

Agente de 
Políticas 
Sociais 

Assistente de 
Alunos 

B 

Ensino 
fundamental 
incompleto (4º 
série) 

Títulos com Correlação 
Direta automática (art. 
57, III da LC nº 
12/2010): 

Ensino 
Fundamental 
Completo; 

Ensino Médio. 

Títulos com Correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –40 horas 

III –60 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Acolhimento Infantil; 

- Estrutura e dinâmica da Secretaria Municipal de Educação, 
Ciência e Tecnologia; 

- Etapas do Desenvolvimento Infantil; 

- Nutrição e Higiene; 

- Funcionamento e qualidade na Educação; 

- A rotina escolar; 

- Gestão participativa na Escola; 

- Princípios e finalidades da Educação Infantil; 

- Orientações Curriculares para Educação Infantil; 

- Princípios e finalidades do Ensino Fundamental; 

- Orientações Curriculares para Ensino Fundamental; 

- Acompanhamento do processo de adaptação dos alunos; 

- A criança e o lúdico: a importância do brincar; 

- Processo de Psicomotricidade; 

- Atividades Físicas e Recreativas na Escola; 

- Literatura Infantil; 

- A arte de contar histórias; 

- Primeiros socorros. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de 
análise de títulos de educação formal: 

- Educação; 

- Artes; 

- Ensino. 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e 

títulos admitidos 
para Progressão por 

Titulação 
Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

Agente de 
Políticas 
Sociais 

Auxiliar de 
Apoio Escolar 

B 

Ensino 
fundamental 
incompleto (4º 
série) 

Títulos com Correlação 
Direta automática (art. 
57, III da LC nº 
12/2010): 

Ensino 
Fundamental 
Completo; 

Ensino Médio. 

Títulos com Correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –40 horas 

III –60 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Acolhimento Infantil; 

- Estrutura e dinâmica da Secretaria Municipal de Educação, 
Ciência e Tecnologia; 

- Etapas do Desenvolvimento Infantil; 

- Nutrição e Higiene; 

- Funcionamento e qualidade na Educação; 

- A rotina escolar; 

- Gestão participativa na Escola; 

- Princípios e finalidades da Educação Infantil; 

- Orientações Curriculares para Educação Infantil; 

- Princípios e finalidades do Ensino Fundamental; 

- Orientações Curriculares para Ensino Fundamental; 

- Acompanhamento do processo de adaptação dos alunos; 

- A criança e o lúdico: a importância do brincar; 

- Processo de Psicomotricidade; 

- Atividades Físicas e Recreativas na Escola; 

- Literatura Infantil; 

- A arte de contar histórias; 

- Primeiros socorros. 

Conteúdos gerais à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de 
análise de títulos de educação formal: 

- Educação; 

- Artes; 

- Ensino. 

Agente de 
Políticas 
Sociais 

Merendeira B 

Ensino 
fundamental 
incompleto (4º 
série) 

Títulos com Correlação 
Direta automática (art. 
57, III da LC nº 
12/2010): 

Ensino 
Fundamental 
Completo; 

Ensino Médio. 

Títulos com Correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –40 horas 

III –60 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Higiene e Saúde; 

- Segurança Alimentar; 

- Higiene dos Alimentos; 

- Cozinha em geral; 

- Panificação e Confeitaria; 

- Primeiros socorros. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de 
análise de títulos de educação formal: 

- Nutrição; 

- Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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Quadro 03: Cargo e especialidades da Classe C: 

Cargos e especialidades analisadas neste quadro 

Cargo Especialidade Cargo Especialidade Cargo Especialidade 

Agente de Gestão 

Auxiliar Administrativo (*) 

Agente de 
Infraestrutura 

Carpinteiro 

Agente de Políticas 
Socias 

Agente de Saneamento I 

Telefonista (*) Encanador Atendente de Enfermagem (*) 

----------------- Pedreiro Instrutor de Cursos Livres 

----------------- Pintor Monitor de Esportes 

----------------- Serralheiro ----------------- 

(*) especialidade em extinção  Soldador (*) especialidade em extinção 

 

Cargo Especialidade 

C
la

s
s

e
 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

Agente de 
Gestão 

Auxiliar 
Administrativo 

C 
Ensino 
Fundamental 
Completo 

Títulos com Correlação 
Direta automática (art. 
57, III da LC nº 
12/2010): 

Ensino Médio. 

Títulos com Correlação 
a analisar conforme a 
coluna áreas de 
correlação: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –60 horas 

III –90 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Administração Pública e Governo; 

- Administração e Compras Públicas;  

- Gestão e Políticas Públicas; 

- Gestão de Pessoal e de Contratos; 

- Economia, Finanças e Controladoria; 

- Gestão em Saúde e Administração Hospitalar; 

- Tecnologia e Sistemas de Informação  

- Direito e legislação;  

- Matemática e Estatística;  

- Psicologia e Sociologia; 

- Língua Estrangeira;  

- Responsabilidade Social e Terceiro Setor. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas 
ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de 
análise de títulos de educação formal: 

- Matemática; 

- Probabilidade e Estatística; 

- Ciência da Computação; 

- Direito; 

- Administração; 

- Economia; 

- Ciência da Informação; 

- Comunicação; 

- Sociologia; 

- Psicologia; 

- Ciência Política; 

- Sociais e Humanidades; 

- Engenharia / Tecnologia / Gestão. 
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Cargo Especialidade 

C
la

s
s

e
 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

Agente de 
Gestão 

Telefonista C 
Ensino 
Fundamental 
Completo 

Títulos com Correlação 
Direta automática (art. 
57, III da LC nº 
12/2010): 

Ensino Médio. 

Títulos com Correlação 
a analisar conforme a 
coluna áreas de 
correlação: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –60 horas 

III –90 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Recepção e Atendimento telefônico; 

- Técnicas de atendimento presencial, digital e telefônico; 

- Atendimento e acolhimento de qualidade; 

- Comunicação. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas 
ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de 
análise de títulos de educação formal: 

- Comunicação. 

- Administração. 

Agente de 
Infraestrutura 

Carpinteiro C 

Ensino 
fundamental 
incompleto (4º 
série) 

Títulos com Correlação 
Direta automática (art. 
57, III da LC nº 
12/2010): 

Ensino Médio. 

Títulos com Correlação 
a analisar conforme a 
coluna áreas de 
correlação: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –60 horas 

III –90 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Evolução e tipos de madeira; 

- Uso de máquinas manuais e estacionárias; 

- Noções básicas de Marcenaria; 

- Técnicas para trabalhar com a madeira; 

- Formas, escoramentos e estruturas auxiliares; 

- Construção de estruturas de telhado em madeira e 
telhamento para edificações; 

- Noções básicas de procedimentos e normas técnicas; 

- Tecnologia da construção de edificações; 

- Matemática aplicada e escalas; 

- Planejamento e organização do trabalho na construção 
de edificações; 

- Confecções e montagem de formas em madeira; 

- Estruturas auxiliares e instalações provisórias. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas 
ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de 
análise de títulos de educação formal: 

- Engenharia Civil; 

- Arquitetura e Urbanismo. 

Agente de 
Infraestrutura 

Encanador C 

Ensino 
fundamental 
incompleto (4º 
série) 

Títulos com Correlação 
Direta automática (art. 
57, III da LC nº 
12/2010): 

Ensino Médio. 

Títulos com Correlação 
a analisar conforme a 
coluna áreas de 
correlação: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –60 horas 

III –90 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Água e Saneamento; 

- Instalação e Manutenção Hidráulica; 

- Tecnologia dos materiais, máquinas e ferramentas; 

- Projetos hidráulicos: leitura e interpretação; 

- Matemática aplicada e escalas; 

- Montagem de tubulação. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas 
ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Segurança do Trabalho. 
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Cargo Especialidade 

C
la

s
s

e
 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de 
análise de títulos de educação formal: 

- Engenharia Civil; 

- Arquitetura e Urbanismo. 

Agente de 
Infraestrutura 

Pedreiro C 

Ensino 
fundamental 
incompleto (4º 
série) 

Títulos com Correlação 
Direta automática (art. 
57, III da LC nº 
12/2010): 

Ensino Médio. 

Títulos com Correlação 
a analisar conforme a 
coluna áreas de 
correlação: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –60 horas 

III –90 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Leitura e interpretação de projetos de obras civis; 

- Etapas de uma construção civil, edificações e 
montagem de lajes; 

- Tecnologia dos materiais, máquinas e ferramentas; 

- Matemática aplicada e escalas; 

- Prevenção de acidentes na construção civil; 

- Conservação do Meio Ambiente; 

- Qualidade nas técnicas aplicadas e no trabalho 
entregue na construção civil. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas 
ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de 
análise de títulos de educação formal: 

-  Engenharia Civil; 

- Arquitetura e Urbanismo. 

Agente de 
Infraestrutura 

Pintor C 

Ensino 
fundamental 
incompleto (4º 
série) 

Títulos com Correlação 
Direta automática (art. 
57, III da LC nº 
12/2010): 

Ensino Médio. 

Títulos com Correlação 
a analisar conforme a 
coluna áreas de 
correlação: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –60 horas 

III –90 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Etapas de um processo na construção civil; 

- Pintura em de imóveis e outras obras civis; 

- Análise, planejamento e execução de pintura de proteção, 
renovação, embelezamento e limpeza; 

- Matemática aplicada e escalas; 

- Tecnologia dos materiais, máquinas e ferramentas; 

- Identificação, caracterização e aplicação de diferentes 
matérias-primas. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas 
ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de 
análise de títulos de educação formal: 

-  Engenharia Civil; 

- Arquitetura e Urbanismo. 

Agente de 
Infraestrutura 

Serralheiro C 

Ensino 
fundamental 
incompleto (4º 
série) 

Títulos com Correlação 
Direta automática (art. 
57, III da LC nº 
12/2010): 

Ensino Médio. 

Títulos com Correlação 
a analisar conforme a 
coluna áreas de 
correlação: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –60 horas 

III –90 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Fabricação, separação, instalação e montagem de peças, 
conjuntos e esquadrias em perfis metálicos; 

- Características, aplicabilidade das máquinas e 
ferramentas de corte; 

- Matemática aplicada e escalas; 

- Curvamento e dobramento de metais; 

- Processo de soldagem; 

- Elementos de fixação; 

- Métodos de corte e dobra de tubos; 

- Construção de esquadrias; 

- Qualidade do trabalho. 
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Cargo Especialidade 

C
la

s
s

e
 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas 
ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de 
análise de títulos de educação formal: 

-  Engenharia Civil; 

- Arquitetura e Urbanismo. 

Agente de 
Infraestrutura 

Soldador C 

Ensino 
fundamental 
incompleto (4º 
série) 

Títulos com Correlação 
Direta automática (art. 
57, III da LC nº 
12/2010): 

Ensino Médio. 

Títulos com Correlação 
a analisar conforme a 
coluna áreas de 
correlação: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –60 horas 

III –90 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Fundamentos técnicos dos processos de soldagem; 

- Procedimentos técnicos e normas de saúde e 
segurança no trabalho de soldagem; 

- Equipamentos e materiais de soldagem; 

- Posições e simbologia de soldagem de acordo com as 
normas técnicas; 

- Defeitos de soldagem: causas e soluções; 

- Equipamentos de segurança e limpeza; 

- Matemática aplicada, metrologia e escalas; 

- Desenho técnico e mecânico. 

 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas 
ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de 
análise de títulos de educação formal: 

-  Engenharia Civil; 

- Arquitetura e Urbanismo; 

- Engenharia e Materiais e Metalúrgica. 

Agente de 
Políticas 
Socias 

Agente de 
Saneamento I 

C 
Ensino 
Fundamental 
completo 

Títulos com Correlação 
Direta automática (art. 
57, III da LC nº 
12/2010): 

Ensino Médio. 

Títulos com Correlação 
a analisar conforme a 
coluna áreas de 
correlação: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –60 horas 

III –90 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema Único de Saúde; 

- Epidemiologia em Saúde Coletiva 

- Vigilância em Saúde 

- Vetores e agravos de saúde; 

- Zoonoses e mecanismos de prevenção; 

- Técnicas de visitação domiciliar. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas 
ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de 
análise de títulos de educação formal: 

- Biologia Geral; 

- Imunologia; 

- Microbiologia; 

- Parasitologia; 
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Cargo Especialidade 

C
la

s
s

e
 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

- Saúde Coletiva; 

- Biotecnologia; 

- Zoologia; 

- Zootecnia. 

Agente de 
Políticas 
Socias 

Atendente de 
Enfermagem 

C 

Ensino 
fundamental 
incompleto (4º 
série) 

Títulos com Correlação 
Direta automática (art. 
57, III da LC nº 
12/2010): 

Ensino Médio. 

Títulos com Correlação 
a analisar conforme a 
coluna áreas de 
correlação: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –60 horas 

III –90 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema Único de Saúde; 

- Primeiros socorros e noções básicas de cuidados de 
enfermagem; 

- Humanização no atendimento. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas 
ao servidor; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de 
análise de títulos de educação formal: 

- Enfermagem; 

- Morfologia; 

- Fisiologia; 

- Biologia Geral; 

- Engenharia Biomédica; 

- Saúde Coletiva; 

- Biotecnologia. 

Agente de 
Políticas 
Socias 

Instrutor de 
Cursos Livres 

C 
Ensino 
Fundamental 
Completo 

Títulos com Correlação 
Direta automática (art. 
57, III da LC nº 
12/2010): 

Ensino Médio. 

Títulos com Correlação 
a analisar conforme a 
coluna áreas de 
correlação: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –60 horas 

III –90 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Técnicas da área de atuação e instrução; 

- Metodologia de instrução prática; 

- Noções de didática e preparação de aulas e atividades; 

- Primeiros socorros; 

- Ética no trabalho. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas 
ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de 
análise de títulos de educação formal: 

- Educação; 

- Educação Física; 

- Comunicação; 

- Serviço Social; 

- Filosofia; 

- Sociologia; 

- História; 

- Psicologia; 

- Artes. 
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Cargo Especialidade 

C
la

s
s

e
 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

Agente de 
Políticas 
Socias 

Monitor de 
Esportes 

C 
Ensino 
Fundamental 
Completo 

Títulos com Correlação 
Direta automática (art. 
57, III da LC nº 
12/2010): 

Ensino Médio. 

Títulos com Correlação 
a analisar conforme a 
coluna áreas de 
correlação: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –60 horas 

III –90 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Educação Física e Esporte; 

- Noções básicas de Biologia e Fisiologia; 

- Lazer e Movimento; 

- Nutrição Esportiva; 

- Primeiros socorros. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas 
ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de 
análise de títulos de educação formal: 

- Educação; 

- Educação Física. 

 

Quadro 04: Cargo e especialidades da Classe D: 

Cargos e especialidades analisadas neste quadro 

Cargo Especialidade 

Agente de Infraestrutura 

Eletricista 

Marceneiro (*) 

Motorista de Veículos Leves 

(*) especialidade em extinção 

 

Cargo Especialidade 

C
la

s
s

e
 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

Agente de 
Infraestrutura 

Eletricista D 
Ensino 
fundamental 
completo 

Títulos com Correlação 
Direta automática (art. 
57, III da LC nº 
12/2010): 

Ensino Médio. 

Títulos com Correlação 
a analisar conforme a 
coluna áreas de 
correlação: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –60 horas 

III –90 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Instalações elétricas; 

- Manutenção preventiva e corretiva; 

- Execução de serviços atendendo às normas de 
segurança e qualidade; 

- Fontes de eletricidade, corrente elétrica, circuito elétrico, 
resistência elétrica, associação de resistores em série, 
tensão elétrica; 

- Projeto de Instalações Elétricas; 

- Aterramento e proteção das instalações elétricas; 

- Instrumentos de medição; 

- Leitura e interpretação de Diagramas; 

- Sistemas de iluminação; 

- Instalação de quadro; 

- Materiais, ferramentas, equipamentos, instrumentos; 

- Qualidade: definição, normas, procedimentos, 
normalização. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas 
ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
file:///C:/Users/Thiago/Desktop/Cauê/www2.hortolandia.sp.gov.br


 

 

 

Ano III  |  Edição Nº 1212        Prefeitura Municipal de Hortolândia | www.hortolandia.sp.gov.br             segunda-feira, 17 de maio de 2021 

 

Diário Oficial do Município de Hortolândia – SP, criado pelo Decreto Municipal Nº 3.770, de 27 de Abril de 2017, assinado eletronicamente com Certificado Padrão 
ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.  O Município de Hortolândia 

dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.hortolandia.sp.gov.br, no link Diário Oficial. 
Página 12 de 124 

Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de 
análise de títulos de educação formal: 

-  Engenharia Civil; 

- Arquitetura e Urbanismo; 

- Engenharia Elétrica. 

Agente de 
Infraestrutura 

Marceneiro D 
Ensino 
fundamental 
completo 

Títulos com Correlação 
Direta automática (art. 
57, III da LC nº 
12/2010): 

Ensino Médio. 

Títulos com Correlação 
a analisar conforme a 
coluna áreas de 
correlação: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –60 horas 

III –90 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Evolução e tipos de madeira; 

- Técnicas para trabalhar com a madeira; 

- Noções de Marcenaria; 

- Preparação, regulagem e operação de máquinas 
convencionais para madeira; 

- Uso de máquinas manuais e estacionárias; 

- Projetos de marcenaria; elaboração, execução e 
acabamento; 

- Ferramentas para marcenaria; 

- Matemática aplicada e escalas; 

- Normas ambientais e de segurança. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas 
ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de 
análise de títulos de educação formal: 

-  Engenharia Civil; 

- Arquitetura e Urbanismo. 

Agente de 
Infraestrutura 

Motorista de 
Veículos 
Leves 

D 

Ensino 
fundamental 
completo e 
CNH classe C 
ou D 

Títulos com Correlação 
Direta automática (art. 
57, III da LC nº 
12/2010): 

Ensino Médio. 

Títulos com Correlação 
a analisar conforme a 
coluna áreas de 
correlação: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –60 horas 

III –90 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Direção preventiva e reativa; 

- Manutenção preventiva; 

- Manutenção Básica de veículos leves; 

- Postura e hábitos adequados ao volante; 

- Percepção de riscos ao volante; 

- Técnicas de frenagem e uso correto do ABS; 

- Controle de direção e coordenação dos comandos; 

- Condução racional, prevenção de acidentes e noções de 
primeiros socorros; 

- Proteção contra incêndios; 

- Legislação de Trânsito e suas atualizações. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas 
ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de 
análise de títulos de educação formal: 

- Engenharia Mecânica; 

-Engenharia de Transportes; 

- Planejamento Urbano e Regional. 
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Quadro 05: Cargo e especialidades da Classe E: 

Cargos e especialidades analisadas neste quadro 

Cargo Especialidade Cargo Especialidade 

Agente de Infraestrutura 

Motorista de Veículos Pesados 

Agente de Políticas Socias 

Auxiliar de Enfermagem 

----------------- Auxiliar em Saúde Bucal 

 

Cargo Especialidade 

C
la

s
s

e
 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

Agente de 
Infraestrutura 

Motorista de 
Veículos 
Pesados 

E 

Ensino 
fundamental 
completo e 
CNH classe D 
ou E 

Títulos com 
Correlação Direta 
automática (art. 57, III 
da LC nº 12/2010): 

Ensino Médio. 

Títulos com 
Correlação a analisar 
conforme a coluna 
áreas de correlação: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da Classe 

II –60 horas 

III –90 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos 
de conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Direção preventiva e reativa; 

- Manutenção preventiva; 

- Manutenção Básica de veículos pesados; 

- Postura e hábitos adequados ao volante; 

- Percepção de riscos ao volante; 

- Técnicas de frenagem e uso correto do ABS; 

- Controle de direção e coordenação dos comandos; 

- Condução racional, prevenção de acidentes e noções de 
primeiros socorros; 

- Proteção contra incêndios; 

- Legislação de Trânsito e suas atualizações. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas 
ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de 
análise de títulos de educação formal: 

- Engenharia Mecânica; 

- Engenharia de Transportes; 

- Planejamento Urbano e Regional. 

Agente de 
Políticas 
Sociais 

Auxiliar de 
Enfermagem 

E 

Ensino 
fundamental 
completo; 

 Curso de 
formação em 
Auxiliar de 
Enfermagem 
e, Registro 
profissional 
no COREN 

Títulos com 
Correlação Direta 
automática (art. 57, III 
da LC nº 12/2010): 

Ensino Médio. 

Títulos com 
Correlação a analisar 
conforme a coluna 
áreas de correlação: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da Classe 

II –60 horas 

III –90 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos 
de conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema Único de Saúde; 

- Enfermagem; 

- Epidemiologia; 

- Cuidados em Saúde: criança, família, da mulher, materna 
e neonatal; 

- Políticas e Práticas em Saúde Mental; 

- Enfermagem em Saúde Coletiva; 

- Políticas Públicas de Saúde; 

- Teorias e práticas de Enfermagem; 

- Humanização no Atendimento; 

- Anatomia Humana; 

- Farmacologia, biologia, bioquímica e genética. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas 
ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de 
análise de títulos de educação formal: 

- Enfermagem; 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

- Morfologia; 

- Fisiologia; 

- Biologia Geral; 

- Engenharia Biomédica; 

- Saúde Coletiva; 

- Biotecnologia; 

- Genética; 

- Bioquímica; 

- Biofísica; 

- Farmacologia. 

Agente de 
Políticas 
Sociais 

Auxiliar em 
Saúde Bucal 

E 

Ensino 
fundamental 
completo e 
registro no 
CRO 

Títulos com 
Correlação Direta 
automática (art. 57, III 
da LC nº 12/2010): 

Ensino Médio. 

Títulos com 
Correlação a analisar 
conforme a coluna 
áreas de correlação: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da Classe 

II –60 horas 

III –90 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos 
de conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Odontologia; 

- Anatomia aplicada à Odontologia; 

- Humanização no Atendimento; 

- Biomateriais; 

- Radiologia aplicada à odontologia; 

- Técnica Anestésica; 

- Prótese; 

- Cirurgia Odontológica; 

- Traumatologia, Endodontia, Periodontia, Odontopediatria; 

- Farmacologia aplicada à Odontologia; 

- Saúde Coletiva em Odontologia; 

- Patologia e Dentística; 

- Bioquímica oral; 

- Microbiologia oral; 

- Primeiros socorros. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas 
ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de 
análise de títulos de educação formal: 

- Odontologia; 

- Morfologia; 

- Fisiologia; 

- Biologia Geral; 

- Engenharia Biomédica; 

- Saúde Coletiva; 

- Biotecnologia; 

- Genética; 

- Bioquímica; 

- Biofísica; 

- Farmacologia. 

 

Quadro 06: Cargo e especialidades da Classe F: 

Cargos e especialidades analisadas neste quadro 

Cargo Especialidade Cargo Especialidade Cargo Especialidade 

Agente de Gestão 

Assistente Administrativo 

Agente de Infraestrutura 

Condutor de Veículos de 
Urgência 

Agente de Políticas 
Sociais 

Auxiliar de Farmácia 

Digitador (*) ----------------- Educador Infantil 

----------------- ----------------- Educador Infanto-Juvenil 

----------------- ----------------- Monitor Social 

(*) especialidade em extinção  
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 
Escolaridade 

Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

Agente de 
Gestão 

Assistente 
Administrativ
o 

F 
Ensino médio 
completo 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –90 horas 

III –120 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Administração Pública e Governo; 

- Administração e Compras Públicas;  

- Gestão e Políticas Públicas; 

- Gestão de Pessoal e de Contratos; 

- Economia, Finanças e Controladoria; 

- Gestão em Saúde e Administração Hospitalar; 

- Tecnologia e Sistemas de Informação;  

- Direito e legislação;  

- Matemática e Estatística;  

- Psicologia e Sociologia; 

- Língua Estrangeira; 

- Responsabilidade Social e Terceiro Setor. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 

- Administração; 

-  Matemática; 

- Probabilidade e Estatística; 

- Ciência da Computação; 

- Direito; 

- Economia; 

- Ciência da Informação; 

- Comunicação; 

- Sociologia; 

- Psicologia; 

- Ciência Política. 

Agente de 
Gestão 

Digitador F 
Ensino Médio 
Completo 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –90 horas 

III –120 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Técnicas de Digitação; 

- Tecnologia e Sistemas de Informação; 

- Administração e Compras Públicas; 

-Gestão e Políticas Públicas. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 

- Administração; 

-  Matemática; 

- Probabilidade e Estatística; 

- Ciência da Computação; 

- Direito; 

- Economia; 

- Ciência da Informação; 

- Comunicação. 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

Agente de 
Infraestrutura 

Condutor de 
Veículos de 
Urgência 

F 

Ensino 
fundamental 
completo e 
CNH classe D 
ou E, mais o 
curso de 
transporte de 
emergência, 
conforme 
resolução 
169/05 
baseada no 
Código de 
Trânsito 
Brasileiro (CTB) 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –90 horas 

III –120 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Direção preventiva e reativa; 

- Manutenção preventiva; 

- Manutenção Básica de veículos de urgência; 

- Postura e hábitos adequados ao volante; 

- Percepção de riscos ao volante e técnicas de 
prevenção aos riscos e de acidentes; 

- Controle de direção e coordenação dos comandos; 

- Condução racional, prevenção de acidentes e noções 
de primeiros socorros; 

- Sistema Único de Saúde; 

- Suporte ao atendimento de saúde em urgências; 

- Teorias e práticas de Enfermagem; 

- Humanização no Atendimento; 

- Proteção contra incêndios; 

- Legislação de Trânsito e suas atualizações. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 

- Enfermagem; 

- Biologia Geral; 

- Engenharia Biomédica; 

- Saúde Coletiva; 

- Biotecnologia; 

- Engenharia Mecânica; 

- Engenharia de Transportes. 

Agente de 
Políticas 
Socias 

Auxiliar de 
Farmácia 

F 

Ensino médio 
completo e 
curso de 
formação 
específico na 
área 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –90 horas 

III –120 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema Único de Saúde. 

- Farmácia; 

- Humanização no Atendimento; 

- Técnicas de fracionamento e armazenamento de 
medicamentos e insumos de saúde; 

- Biossegurança; 

- Farmacoterapia, Farmatécnica, Farmoquímica, 
Cosmetologia e Fitoterapia. 

- Anatomia Humana, Biologia e Genética Humana; 

- Química e Bioquímica; 

- Microbiologia, Imunologia e Parasitologia; 

- Hematologia e Patologia; 

- Nutrição; 

- Noções básicas de cuidados em saúde e primeiros 
socorros.  

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 

- Farmacologia 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

- Química; 

- Biologia Geral; 

- Engenharia Biomédica; 

- Saúde Coletiva; 

- Biotecnologia; 

- Bioquímica 

- Engenharia Química; 

- Biofísica. 

Agente de 
Políticas 
Socias 

Educador 
Infantil 

F 
Ensino Médio 
Completo 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –90 horas 

III –120 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Acolhimento Infantil; 

- Etapas do Desenvolvimento Infantil; 

- Nutrição e Higiene; 

- Funcionamento e qualidade na Educação; 

- A rotina escolar; 

- Gestão participativa na Escola; 

- Princípios e finalidades da Educação Infantil; 

- Orientações Curriculares para Educação Infantil; 

- Princípios e finalidades do Ensino Fundamental; 

- Orientações Curriculares para Ensino Fundamental; 

- Acompanhamento do processo de adaptação dos 
alunos; 

- A criança e o lúdico: a importância do brincar; 

- Processo de Psicomotricidade; 

- Atividades Físicas e Recreativas na Escola; 

- Literatura Infantil; 

- A arte de contar histórias; 

- Legislação para Educação; 

- Educação Infantil; 

- Educação Integral; 

- Educação Inclusiva; 

- Pedagogia; 

- Políticas Públicas para Educação; 

- Psicologia da Educação; 

- Filosofia da Educação; 

- História da Educação; 

- Sociologia da Educação; 

- Primeiros socorros. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 

- Educação; 

- Ensino; 

- Serviço Social; 

- Filosofia; 

- Sociologia; 

- Psicologia; 

- Artes; 

- Educação Física; 

- Letras. 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

Agente de 
Políticas 
Socias 

Educador 
Infanto-
Juvenil 

F 
Ensino Médio 
Completo 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –90 horas 

III –120 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Acolhimento Infantil; 

- Legislação para Educação; 

- Contextualização, Etiologia e Escolarização para 
alunas e alunos com: Deficiência Física; Deficiência 
Intelectual; Deficiência Visual e Auditiva; Transtorno 
Global do Desenvolvimento; e, Altas Habilidades; 

- Psicomotricidade. 

- Educação Infantil; 

- Educação Integral; 

- Educação Inclusiva; 

- Pedagogia; 

- Políticas Públicas para Educação; 

- Psicologia da Educação; 

- Filosofia da Educação; 

- História da Educação; 

- Sociologia da Educação; 

- Etapas do Desenvolvimento Infantil; 

- Nutrição e Higiene; 

- Funcionamento e qualidade na Educação; 

- A rotina escolar; 

- Gestão participativa na Escola; 

- Princípios e finalidades da Educação Infantil; 

- Orientações Curriculares para Educação Infantil; 

- Princípios e finalidades do Ensino Fundamental; 

- Orientações Curriculares para Ensino Fundamental; 

- Acompanhamento do processo de adaptação dos 
alunos; 

- A criança e o lúdico: a importância do brincar; 

- Processo de Psicomotricidade; 

- Atividades Físicas e Recreativas na Escola; 

- Literatura Infantil; 

- A arte de contar histórias; 

- Primeiros socorros. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 

- Educação; 

- Ensino; 

- Serviço Social; 

- Filosofia; 

- Sociologia; 

- Psicologia; 

- Artes; 

- Educação Física; 

-Letras. 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

Agente de 
Políticas 
Socias 

Monitor 
Social 

F 
Ensino Médio 
Completo 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –90 horas 

III –120 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema Único de Assistência Social; 

- Acolhimento da população assistida; 

- Técnicas de organização e funcionamento de grupos; 

- Técnicas de busca ativa de demanda; 

- Política Pública para garantia dos direitos humanos 
nacional e mundial; 

- Programas, planos e projetos de intervenção social 
voltados à formação; 

- Protocolos de atendimento e encaminhamento para 
proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade; 

- Mediação dos processos próprios dos serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos; 

- Conhecimento sobre a dinâmica de atendimento do 
CRAS (Centro de Referência da Assistência Social); 

- Conhecimento sobre a dinâmica de atendimento do 
CREAS (Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social); 

- Estatuto da Criança e do Adolescente; 

- Estatuto do Idoso; 

- Primeiros socorros. 

- Serviço Social; 

- Ciências Sociais; 

- Psicologia; 

- Pedagogia; 

- Filosofia; 

- História; 

- Política Social; 

- Legislação aplicada à área de atuação. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 

- Serviço Social 

- Educação; 

- Ensino; 

- Filosofia; 

- Sociologia; 

- Psicologia; 

- Artes; 

- Educação Física; 

-Letras; 

- Economia Doméstica; 

- Ciência Política. 
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Quadro 07: Cargo e especialidades da Classe G: 

Cargos e especialidades analisadas neste quadro 

Cargo Especialidade Cargo Especialidade Cargo Especialidade Cargo Especialidade 

Agente de 
Gestão 

Assistente Técnico 
em Gestão 

Agente de 
Infraestrutura 

Mecânico de 
Manutenção de 
Veículos Agente de Políticas 

Socias 

Agente de 
Saneamento II 

Agente de Trânsito e 
Transporte 

Agente de 
Fiscalização de 
2ª Classe 

----------------- 
Operador de 
Máquinas Pesadas 

----------------- 
Oficial de 
Manutenção e 
Sinalização Viária 

 

Cargo Especialidade 

C
la

s
s

e
 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

Agente de 
Gestão 

Assistente 
Técnico em 
Gestão 

G 
Ensino médio 
completo 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –90 horas 

III –120 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Administração Pública e Governo; 

- Administração e Compras Públicas;  

- Gestão e Políticas Públicas; 

- Gestão de Pessoal e de Contratos; 

- Economia, Finanças e Controladoria; 

- Gestão em Saúde e Administração Hospitalar; 

- Tecnologia e Sistemas de Informação  

- Direito e legislação;  

- Matemática e Estatística;  

- Psicologia e Sociologia; 

- Língua Estrangeira; 

- Responsabilidade Social e Terceiro Setor. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 

- Administração; 

-  Matemática; 

- Probabilidade e Estatística; 

- Ciência da Computação; 

- Direito; 

- Economia; 

- Ciência da Informação; 

- Comunicação; 

- Sociologia; 

- Psicologia; 

- Ciência Política. 

Agente de 
Infraestrutura 

Mecânico de 
Manutenção 
de Veículos 

G 
Ensino 
fundamental 
completo 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –90 horas 

III –120 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Diagnóstico e manutenção dos motores e seus 
sistemas; 

- Manutenção preventiva; 

- Sistemas de transmissão automotiva; 

- Eletricidade e eletrônica automotiva; 

- Sistemas de direção automotiva; 

- Sistema de suspensão em veículos automotores; 

- Sistema de freios em veículos automotores. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 

- Engenharia Mecânica; 

- Engenharia Elétrica. 

Agente de 
Infraestrutura 

Operador de 
Máquinas 
Pesadas 

G 

Ensino 
fundamental 
completo e 
CNH classe D 
ou E 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –90 horas 

III –120 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Direção preventiva e reativa; 

- Operação de máquinas pesadas; 

- Técnicas de terraplanagem e escavação; 

- Operação de movimentação de material com 
máquinas pesadas; 

- Inspeção de máquinas pesadas; 

- Manutenção preventiva; 

- Manutenção Básica de máquinas e veículos pesados; 

- Postura e hábitos adequados ao volante; 

- Percepção de riscos ao volante; 

- Técnicas de frenagem e uso correto do ABS; 

- Controle de direção e coordenação dos comandos; 

- Condução racional, prevenção de acidentes e noções 
de primeiros socorros; 

- Proteção contra incêndios; 

- Legislação de Trânsito e suas atualizações. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 

- Engenharia Mecânica; 

- Engenharia Elétrica. 

Agente de 
Políticas 
Socias 

Agente de 
Saneamento 
II 

G 
Ensino Médio 
Completo 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –90 horas 

III –120 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema Único de Saúde; 

- Epidemiologia em Saúde Coletiva 

- Vigilância em Saúde 

- Vetores e agravos de saúde; 

- Zoonoses e mecanismos de prevenção; 

- Técnicas de visitação domiciliar. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 

- Biologia Geral; 

- Imunologia; 

- Microbiologia; 

- Parasitologia; 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

- Saúde Coletiva; 

- Biotecnologia; 

- Zoologia; 

- Zootecnia. 

Agente de 
Trânsito e 
Transporte 

Agente de 
Fiscalização 
de 2ª Classe 

G 

Ensino Médio 
Completo e 
CNH nas 
categorias “A” 
e “C” 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –90 horas 

III –120 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Legislação de Trânsito e suas atualizações; 

-  Mecanismos e técnicas de fiscalização de trânsito; 

- Orientação para a mobilidade urbana; 

- Técnicas de abordagem, orientação e autuação; 

- Fiscalização de Transportes e da Mobilidade Urbana; 

- Direção preventiva e reativa; 

- Manutenção preventiva; 

- Manutenção Básica de veículos leves; 

- Postura e hábitos adequados ao volante; 

- Controle de direção e coordenação dos comandos; 

- Condução racional, percepção de riscos, prevenção 
de acidentes e noções de primeiros socorros; 

- Proteção contra incêndios. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 

- Engenharia de Transportes; 

- Planejamento Urbano e Regional. 

Agente de 
Trânsito e 
Transporte 

Oficial de 
Manutenção e 
Sinalização 
Viária 

G 

Ensino 
fundamental 
incompleto (4ª 
série) e CNH 
“C” 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –90 horas 

III –120 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Legislação de Trânsito e suas atualizações; 

- Codificação de sinalização horizontal e vertical; 

- Verificação de situação e identificação da 
necessidade de manutenção da sinalização viária, 
horizontal e vertical; 

- Técnicas de implantação e manutenção de 
sinalização horizontal e vertical; 

- Direção preventiva e reativa; 

- Manutenção preventiva; 

- Manutenção Básica de veículos leves; 

- Postura e hábitos adequados ao volante; 

- Controle de direção e coordenação dos comandos; 

- Condução racional, percepção de riscos, prevenção 
de acidentes e noções de primeiros socorros; 

- Proteção contra incêndios. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 

- Engenharia de Transportes; 

- Planejamento Urbano e Regional. 
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Quadro 08: Cargo e especialidades da Classe H: 

Cargos e especialidades analisadas neste quadro 

Cargo Especialidade Cargo Especialidade Cargo Especialidade 

Agente de 
Infraestrutura 

Encarregado Geral (*) 

Agente de Trânsito e 
Transporte 

Assistente de 
Sinalização Semafórica 

Guarda Municipal 

3ª Classe 

Mecânico de Manutenção de 
Máquinas e Veículos 

Agente de Fiscalização 
de 1ª Classe 

----------------- 

Mestre de Obras ----------------- ----------------- 

(*) especialidade em extinção  

 

Cargo Especialidade 

C
la

s
s

e
 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

Agente de 
Infraestrutura 

Encarregado 
Geral 

H 
Ensino 
fundamental 
completo 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –90 horas 

III –120 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Supervisão das etapas de execução em canteiro de 
obras; 

- Participação na execução do planejamento; 

- Sistemas de medidas: unidades de medida, 
instrumentos de medida linear, operações básicas; 

- Representações gráficas: ambiente digital e projetos; 

- Processos de construção civil: canteiro de obras, 
ferramentas e equipamentos, etapas do processo 
construtivo; 

- Administração de pessoal no canteiro de obras; 

- Supervisão dos Processos de construção: logística de 
canteiro, índices de produção, serviços especializados, 
procedimentos de qualidade; 

- Encaminhamento adequado de resíduos na 
construção civil. 

 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 

- Engenharia Civil; 

- Arquitetura e Urbanismo. 

Agente de 
Infraestrutura 

Mecânico de 
Manutenção 
de Máquinas 
e Veículos 

H 
Ensino 
fundamental 
completo 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –90 horas 

III –120 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Diagnóstico e manutenção dos motores e seus 
sistemas de máquinas e veículos leves e pesados; 

- Manutenção preventiva de máquinas e veículos leves 
e pesados; 

- Sistemas de transmissão automotiva de máquinas e 
veículos leves e pesados; 

- Eletricidade e eletrônica automotiva de máquinas e 
veículos leves e pesados; 

- Sistemas de direção automotiva de máquinas e 
veículos leves e pesados; 

- Sistema de suspensão em de máquinas e veículos 
leves e pesados; 

- Sistema de freios em de máquinas e veículos leves e 
pesados. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 

- Engenharia Mecânica; 

- Engenharia Elétrica. 

Agente de 
Infraestrutura 

Mestre de 
Obras 

H 
Ensino 
fundamental 
completo 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –90 horas 

III –120 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Supervisão das etapas de execução em canteiro de 
obras; 

- Participação na execução do planejamento; 

- Sistemas de medidas: unidades de medida, 
instrumentos de medida linear, operações básicas; 

- Representações gráficas: ambiente digital e projetos; 

- Processos de construção civil: canteiro de obras, 
ferramentas e equipamentos, etapas do processo 
construtivo; 

- Administração de pessoal no canteiro de obras; 

- Supervisão dos Processos de construção: logística de 
canteiro, índices de produção, serviços especializados, 
procedimentos de qualidade; 

- Encaminhamento adequado de resíduos na 
construção civil. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 

- Engenharia Civil; 

- Arquitetura e Urbanismo. 

Agente de 
Trânsito e 
Transporte 

Assistente de 
Sinalização 
Semafórica 

H 
Ensino médio 
completo e 
CNH “C” 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –90 horas 

III –120 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Legislação de Trânsito e suas atualizações; 

- Técnicas e Planejamento de Sinalização Semafórica; 

- Verificação de situação e identificação da 
necessidade de manutenção da sinalização 
semafórica; 

- Técnicas de implantação e manutenção de 
sinalização semafórica; 

- Direção preventiva e reativa; 

- Manutenção preventiva; 

- Manutenção Básica de veículos leves; 

- Postura e hábitos adequados ao volante; 

- Controle de direção e coordenação dos comandos; 

- Condução racional, percepção de riscos, prevenção 
de acidentes e noções de primeiros socorros; 

- Proteção contra incêndios. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 

- Engenharia de Transportes; 

- Planejamento Urbano e Regional. 

Agente de 
Trânsito e 
Transporte 

Agente de 
Fiscalização 
de 1ª Classe 

H 

Ensino Médio 
Completo, CNH 
nas categorias 
“A” e “C” e 
capacitação 
específica. 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –90 horas 

III –120 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Legislação de Trânsito e suas atualizações; 

-  Mecanismos e técnicas de fiscalização de trânsito; 

- Orientação para a mobilidade urbana; 

- Técnicas de abordagem, orientação e autuação; 

- Fiscalização de Transportes e da Mobilidade Urbana; 

- Direção preventiva e reativa; 

- Manutenção preventiva; 

- Manutenção Básica de veículos leves; 

- Postura e hábitos adequados ao volante; 

- Controle de direção e coordenação dos comandos; 

- Condução racional, percepção de riscos, prevenção 
de acidentes e noções de primeiros socorros; 

- Proteção contra incêndios. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 

- Engenharia de Transportes; 

- Planejamento Urbano e Regional. 

Guarda 
Municipal 

3ª Classe H 

Ensino 
fundamental 
completo, CNH 
A e C e a altura 
mínima de 1,65 
m. 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Técnico; 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –90 horas 

III –120 horas 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema de Segurança Pública; 

- Legislação aplicada na área de atuação; 

- Direitos Humanos; 

- Uso Progressivo da Força; 

- Relações Humanas; 

- Gerenciamento de Crises; 

- Técnicas de Entrevista Prévia; 

- Psicologia aplicada na área de Segurança; 

- Vigilância Patrimonial; 

- Legislação de Trânsito e suas atualizações; 

-  Mecanismos e técnicas de fiscalização de trânsito; 

- Proteção do Meio Ambiente; 

- Defesa Civil 

- Código Penal e Criminalística; 

- Direção preventiva e reativa; 

- Prevenção de acidentes; 

- Primeiros Socorros. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

- Direito; 

- Psicologia. 

 

Quadro 09: Cargo e especialidades da Classe I: 

Cargos e especialidades analisadas neste quadro 

Cargo Especialidade Cargo Especialidade Cargo Especialidade Cargo Especialidade Cargo Especialidade 

Agente de 
Gestão 

Fiscal de 
Comércio, 
Serviços, Tributos 
e Posturas 

Agente de 
Infraestrutura 

Desenhista 
Projetista 

Agente de 
Políticas 
Socias 

Técnico de 
Controle de 
Zoonoses 

Agente de 
Trânsito e 
Transporte 

Técnico de 
Trânsito e 
Transportes 

Guarda 
Municipal 

2ª Classe 

Fotógrafo Fiscal de Obras 
Técnico de 
Laboratório 

------------ 

Programador de 
Computadores 

Técnico em 
Agricultura 

Técnico Desportivo 
(*) 

------------ ------------ 

Técnico em 
Contabilidade 

Técnico em 
Edificações 

Técnico em 
Enfermagem  

------------ ------------ 

Técnico em 
Gestão 

Técnico em Meio 
Ambiente 

Técnico em 
Enfermagem da 
Família 

------------ ------------ 

Técnico em 
Informática 

----------------- 
Técnico em 
Enfermagem do 
Trabalho 

------------ ------------ 

Técnico em 
Segurança do 
Trabalho 

----------------- 
Técnico em 
Imobilização 
Ortopédica 

------------ ------------ 

----------------- ----------------- 
Técnico em 
Prótese Dentária 

------------ ------------ 

----------------- ----------------- 
Técnico em 
Radiologia 

------------ ------------ 

----------------- ----------------- 
Técnico em Saúde 
Bucal 

------------ ------------ 

    (*) especialidade em extinção     

 

Cargo Especialidade 

C
la

s
s

e
 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação 
Acadêmica para 

Incentivo à 
Titulação 

Carga horária de 
capacitação e 

títulos admitidos 
para Progressão por 

Titulação 
Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com correlação 
com as atividades do Cargo e Especialidade 

Agente de 
Gestão 

Fiscal de 
Comércio, 
Serviços, 
Tributos e 
Posturas 

I 

Ensino médio 
completo e, 
curso técnico 
em 
administraçã
o ou 
contabilidade 
ou 
informática 
ou 
edificações 
ou meio 
ambiente ou 
saneamento, 
com registro 
profissional 
no conselho 
da formação. 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Administração Pública e Governo; 

- Administração de Empresas; 

- Administração e Compras Públicas;  

- Tributos e Contribuições; 

- Economia, Finanças e Controladoria; 

- Direito e legislação;  

- Posturas Municipais; 

- Gestão e Políticas Públicas; 

- Gestão de Pessoal e de Contratos; 

- Gestão em Saúde e Administração Hospitalar; 

- Tecnologia e Sistemas de Informação  

- Matemática e Estatística;  

- Psicologia e Sociologia; 

- Língua Estrangeira;  

- Responsabilidade Social e Terceiro Setor. 

- Engenharia Civil; 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação 
Acadêmica para 

Incentivo à 
Titulação 

Carga horária de 
capacitação e 

títulos admitidos 
para Progressão por 

Titulação 
Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com correlação 
com as atividades do Cargo e Especialidade 

- Arquitetura e Urbanismo; 

- Ciência dos materiais e Materiais da construção 

- Fundamentos de Mecânica dos Solos; 

- Arquitetura para Construção Civil; 

- Desenho Técnico. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 

- Administração; 

-  Matemática; 

- Probabilidade e Estatística; 

- Ciência da Computação; 

- Direito; 

- Economia; 

- Ciência da Informação; 

- Comunicação; 

- Sociologia; 

- Psicologia; 

- Ciência Política. 

Agente de 
Gestão 

Fotógrafo I 

Ensino médio 
completo, 
curso de 
fotografia e 
registro 
profissional 
como 
repórter 
fotográfico 
no MTB. 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Fotografia; 

- Marketing; 

- Artes; 

- Comunicação; 

- Jornalismo. 

 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 

- Comunicação; 

- Artes. 

Agente de 
Gestão 

Programador 
de 
Computadore
s 

I 

Ensino médio 
completo e, 
curso 
específico ou 
curso técnico 
em 
processamen
to de dados 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Processamento de Dados; 

- Sistema de Informação; 

- Engenharia da Computação; 

-  Sistemas da Informação; 

-  Análise de Sistemas; 

- Programação e Engenharia de Softwares; 

- Linguagens da Programação; 

- Matemática Aplicada. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação 
Acadêmica para 

Incentivo à 
Titulação 

Carga horária de 
capacitação e 

títulos admitidos 
para Progressão por 

Titulação 
Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com correlação 
com as atividades do Cargo e Especialidade 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 

- Matemática; 

- Ciência da Computação; 

-Engenharia da Computação. 

Agente de 
Gestão 

Técnico em 
Contabilidade 

I 

Ensino médio 
completo e 
Curso 
Técnico em 
Contabilidade 
e registro no 
conselho 
profissional 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Ciências Contábeis; 

- Contabilidade e Auditoria; 

- Analista Contábil ou Financeira; 

- Gestão Financeira; 

- Perícia Contábil. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 

- Matemática; 

- Administração; 

- Economia. 

Agente de 
Gestão 

Técnico em 
Gestão 

I 

Ensino médio 
completo e 
Curso 
Técnico em 
Gestão ou 
Técnico em 
Administraçã
o e registro 
no conselho 
profissional 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Administração Pública e Governo; 

- Administração e Compras Públicas;  

- Gestão e Políticas Públicas; 

- Gestão de Pessoal e de Contratos; 

- Economia, Finanças e Controladoria; 

- Gestão em Saúde e Administração Hospitalar; 

- Tecnologia e Sistemas de Informação  

- Direito e legislação;  

- Matemática e Estatística;  

- Psicologia e Sociologia; 

- Língua Estrangeira; 

- Responsabilidade Social e Terceiro Setor. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 

- Administração; 

-  Matemática; 

- Probabilidade e Estatística; 

- Ciência da Computação; 

- Direito; 

- Economia; 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação 
Acadêmica para 

Incentivo à 
Titulação 

Carga horária de 
capacitação e 

títulos admitidos 
para Progressão por 

Titulação 
Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com correlação 
com as atividades do Cargo e Especialidade 

- Ciência da Informação; 

- Comunicação; 

- Sociologia; 

- Psicologia; 

- Ciência Política. 

Agente de 
Gestão 

Técnico em 
Informática 

I 

Ensino médio 
completo e, 
curso técnico 
em 
Informática 
ou, 
Processamen
to de Dados, 
ou 
Tecnologia 
da 
Informação 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Engenharia da Computação; 

- Sistemas da Informação; 

-  Análise de Sistemas; 

- Programação e Engenharia de Softwares; 

-  Linguagens da Programação; 

- Matemática Aplicada. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 

- Ciência da Computação; 

- Engenharia da Computação. 

Agente de 
Gestão 

Técnico em 
Segurança do 
Trabalho 

I 

Ensino médio 
completo, 
Curso 
Técnico em 
Segurança do 
Trabalho e 
Registro no 
Ministério do 
Trabalho - 
SESMT 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Engenharia de Segurança do Trabalho; 

- Administração Pública; 

- Administração de Segurança; 

- Auditoria e Perícia em Segurança do Trabalho; 

- Psicologia do Trabalho; 

- Ergonomia; 

- Informática Aplicada; 

- Química Aplicada; 

- Saúde do Trabalhador. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 

- Administração 

- Química; 

- Psicologia; 

- Engenharia de Segurança do Trabalho. 

Agente de 
Infraestrutura 

Desenhista 
Projetista 

I 

Ensino médio 
completo e 
Curso 
Técnico na 
área e 
registro no 
conselho 
profissional 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 

Temáticas relativas às atividades: 

- Projetos de Arquitetura; 

- Projetos de Engenharia; 

- Programa Autocad e similares; 

- Técnica na execução de desenhos de arquitetura de edificações; 

- Noções básicas dos componentes, tipologias e etapas de 
construção para confeccionar desenho técnico de edificações; 

- Leitura e interpretação de projetos; 

- Preservação da Saúde e do Meio Ambiente; 

- Qualidade na Confecção de Desenhos Técnicos de Edificações. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação 
Acadêmica para 

Incentivo à 
Titulação 

Carga horária de 
capacitação e 

títulos admitidos 
para Progressão por 

Titulação 
Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com correlação 
com as atividades do Cargo e Especialidade 

atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 

- Arquitetura e Urbanismo; 

- Engenharia Civil. 

Agente de 
Infraestrutura 

Fiscal de 
Obras 

I 
Fiscal de 
Obras 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Introdução a Construção Civil; 

- Física e Matemática aplicada; 

- Segurança na Construção Civil; 

- Desenho técnico aplicado; 

- Autocad; 

- Projetos em Edificações; 

- Fundações e Mecânica dos solos; 

- Visita técnica; 

- Proteção em Instalações Elétricas; 

- Auditoria em Meio Ambiente ISSO 14001 

- Lei da Administração Pública; 

- Código Civil e Criminal; 

- Legislação da Construção Civil; 

- Gestão Ambiental aplicada à Construção Civil. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 

- Arquitetura e Urbanismo; 

- Engenharia Civil. 

Agente de 
Infraestrutura 

Técnico em 
Agricultura 

I 

Ensino médio 
completo e 
Curso 
Técnico em 
Agricultura e 
registro no 
conselho 
profissional 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Agronomia; 

- Agricultura; 

- Biologia; 

- Botânica; 

- Biociência; 

- Ciências Biológicas; 

- Ecologia; 

- Bioquímica; 

- Genética; 

- Engenharia Agronômica; 

- Engenharia Florestal; 

- Engenharia Bioprocessos e Biotecnologia. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação 
Acadêmica para 

Incentivo à 
Titulação 

Carga horária de 
capacitação e 

títulos admitidos 
para Progressão por 

Titulação 
Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com correlação 
com as atividades do Cargo e Especialidade 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 

- Agronomia; 

- Recursos Florestais e Engenharia Florestal; 

- Engenharia Agrícola; 

- Botânica; 

- Ecologia; 

- Biologia; 

- Bioquímica. 

Agente de 
Infraestrutura 

Técnico em 
Edificações 

I 

Ensino médio 
completo e 
Curso 
Técnico em 
Edificações e 
registro no 
conselho 
profissional 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Engenharia Civil; 

- Arquitetura e Urbanismo; 

- Física e cálculos na construção; 

- Química e Ciência dos materiais; 

- Materiais da construção 

- Algoritmos; 

- Fundamentos de Mecânica dos solos; 

- Arquitetura para Construção Civil; 

- Desenho Técnico. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 

- Engenharia Civil; 

- Arquitetura e Urbanismo. 

Agente de 
Infraestrutura 

Técnico em 
Meio 
Ambiente 

I 

Ensino médio 
completo e 
Curso 
Técnico em 
Meio 
Ambiente e 
registro no 
conselho 
profissional 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Meio Ambiente; 

- Ciências Biológicas; 

- Biologia; 

- Botânica; 

- Biociência; 

- Ciências Biológicas; 

- Ecologia; 

- Bioquímica; 

- Genética; 

- Engenharia Agronômica; 

- Engenharia Florestal; 

- Engenharia Bioprocessos e Biotecnologia. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 

- Agronomia; 

- Recursos Florestais e Engenharia Florestal; 

- Engenharia Agrícola; 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação 
Acadêmica para 

Incentivo à 
Titulação 

Carga horária de 
capacitação e 

títulos admitidos 
para Progressão por 

Titulação 
Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com correlação 
com as atividades do Cargo e Especialidade 

- Botânica; 

- Ecologia; 

- Biologia; 

- Bioquímica. 

Agente de 
Políticas 
Socias 

Técnico de 
Controle de 
Zoonoses 

I 

Ensino Médio 
Completo, 
Curso 
Técnico em 
Agropecuária 
e registro no 
conselho 
profissional 
competente 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema Único de Saúde; 

- Epidemiologia em Saúde Coletiva 

- Vigilância em Saúde 

- Vetores e agravos de saúde; 

- Zoonoses e mecanismos de prevenção; 

- Técnicas de visitação domiciliar; 

- Agropecuária; 

- Biologia; 

- Medicina Veterinária; 

- Zootecnia; 

- Cirurgia e Anestesiologia Veterinária; 

- Clínica Veterinária; 

- Higiene Veterinária; 

- Nutrição Animal; 

- Radiologia Animal; 

- Patologia Veterinária; 

- Microbiologia. 

 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 

- Zoologia; 

- Biologia Geral; 

- Zootecnia; 

- Saúde Coletiva; 

- Medicina Veterinária; 

- Biotecnologia; 

- Ciências Ambientais 

Agente de 
Políticas 
Socias 

Técnico de 
Laboratório 

I 

Ensino Médio 
Completo, 
Curso 
Técnico na 
área de 
atuação e 
registro 
profissional 
quando 
couber 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema Único de Saúde 

- Citologia; 

- Patologia; 

- Anatomia; 

- Epidemiologia; 

- Hematologia; 

- Físico-química aplicada; 

- Biofísica de Sistemas; 

- Biofísica celular. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação 
Acadêmica para 

Incentivo à 
Titulação 

Carga horária de 
capacitação e 

títulos admitidos 
para Progressão por 

Titulação 
Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com correlação 
com as atividades do Cargo e Especialidade 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 

- Morfologia; 

- Fisiologia; 

- Genética; 

- Bioquímica; 

- Biofísica; 

- Imunologia; 

- Microbiologia; 

- Parasitologia. 

Agente de 
Políticas 
Socias 

Técnico 
Desportivo 

I 
Ensino Médio 
Completo 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II – 120 horas 

III – 180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Educação Física e Esporte; 

- Noções básicas de Biologia e Fisiologia; 

- Lazer e Movimento; 

- Nutrição Esportiva; 

- Primeiros socorros. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 

- Educação; 

- Educação Física. 

Agente de 
Políticas 
Socias 

Técnico em 
Enfermagem 

I 

Ensino Médio 
Completo, 
Curso 
Técnico em 
Enfermagem 
e registro 
profissional 
no COREN 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema Único de Saúde. 

- Enfermagem; 

- Farmacologia; 

- Epidemiologia; 

- Bioquímica; 

- Biologia; 

- Genética; 

- Biossegurança; 

- Cuidados em Saúde: criança, família, da mulher, materna e 
neonatal; 

- Políticas e Práticas em Saúde Mental; 

- Enfermagem em Saúde Coletiva; 

- Políticas Públicas de Saúde; 

- Teorias e práticas de Enfermagem; 

- Humanização no Atendimento. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 

- Enfermagem; 

- Morfologia; 

- Fisiologia; 

- Genética; 

- Saúde Coletiva. 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação 
Acadêmica para 

Incentivo à 
Titulação 

Carga horária de 
capacitação e 

títulos admitidos 
para Progressão por 

Titulação 
Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com correlação 
com as atividades do Cargo e Especialidade 

Agente de 
Políticas 
Socias 

Técnico em 
Enfermagem 
da Família 

I 

Ensino Médio 
Completo, 
Curso 
Técnico em 
Enfermagem 
e registro 
profissional 
no COREN e, 
estar lotado 
em unidade 
da estratégia 
de saúde da 
família 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema Único de Saúde. 

- Enfermagem; 

- Farmacologia; 

- Epidemiologia; 

- Bioquímica; 

- Biologia; 

- Genética; 

- Biossegurança; 

- Cuidados em Saúde: criança, família, da mulher, materna e 
neonatal; 

- Políticas e Práticas em Saúde Mental; 

- Enfermagem em Saúde Coletiva; 

- Políticas Públicas de Saúde; 

- Teorias e práticas de Enfermagem; 

- Saúde da família; 

- Humanização no Atendimento. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 

- Enfermagem; 

- Morfologia; 

- Fisiologia; 

- Genética; 

- Saúde Coletiva. 

Agente de 
Políticas 
Socias 

Técnico em 
Enfermagem 
do Trabalho 

I 

Ensino Médio 
Completo, 
Curso 
Técnico em 
Enfermagem, 
formação em 
enfermagem 
do trabalho e 
registro 
profissional 
no COREN 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema Único de Saúde. 

- Enfermagem; 

- Farmacologia; 

- Epidemiologia; 

- Bioquímica; 

- Biologia; 

- Genética; 

- Biossegurança; 

- Cuidados em Saúde: criança, família, da mulher, materna e 
neonatal; 

- Políticas e Práticas em Saúde Mental; 

- Enfermagem em Saúde Coletiva; 

- Políticas Públicas de Saúde; 

- Teorias e práticas de Enfermagem; 

- Saúde da família; 

- Saúde do Trabalhador; 

- Humanização no Atendimento. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação 
Acadêmica para 

Incentivo à 
Titulação 

Carga horária de 
capacitação e 

títulos admitidos 
para Progressão por 

Titulação 
Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com correlação 
com as atividades do Cargo e Especialidade 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 

- Enfermagem; 

- Morfologia; 

- Fisiologia; 

- Genética; 

- Saúde Coletiva. 

Agente de 
Políticas 
Socias 

Técnico em 
Imobilização 
Ortopédica 

I 

Ensino médio 
completo e 
curso técnico 
ou 
profissionaliz
ante de 200 a 
400 horas-
aula ou 
Ensino médio 
completo, 
mais 
experiência 
anterior 
comprovada 
de dois anos 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema Único de Saúde. 

- Técnicas de imobilizações ortopédicas; 

- Equipamentos e materiais ortopédicos; 

- Anatomia e fisiologia humana; 

- Noções de ortopedia e traumatologia; 

- Patologia; 

- Humanização no Atendimento. 

 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 

- Medicina – Ortopedia; 

- Enfermagem; 

- Fisiologia; 

- Saúde Coletiva. 

Agente de 
Políticas 
Socias 

Técnico em 
Prótese 
Dentária 

I 

Ensino médio 
completo, 
curso técnico 
em Prótese 
Dentária e 
Registro no 
conselho da 
categoria. 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema Único de Saúde; 

- Fundamentos da área de Saúde; 

- Anatomia Humana; 

- Oclusão dentária; 

- Tipos e funções de cada prótese dentária; 

- Saúde Coletiva em Odontologia; 

- Especializações na área de atuação; 

- Atualização na área de atuação; 

- Humanização no Atendimento. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 

- Odontologia; 

- Saúde Coletiva; 

- Fisiologia. 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação 
Acadêmica para 

Incentivo à 
Titulação 

Carga horária de 
capacitação e 

títulos admitidos 
para Progressão por 

Titulação 
Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com correlação 
com as atividades do Cargo e Especialidade 

Agente de 
Políticas 
Socias 

Técnico em 
Radiologia 

I 

Ensino médio 
completo, 
curso técnico 
em 
Radiologia e 
Registro no 
conselho da 
categoria 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema Único de Saúde; 

- Radiologia; 

- Patologia e Diagnóstico Radiológico; 

- Diagnóstico por imagem; 

- Mamografia; 

- Proteção Radiológica; 

- Biossegurança; 

- Ultrassonografia; 

- Radiologia Odontológica; 

- Saúde Coletiva; 

- Radioterapia; 

- Humanização no Atendimento. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 

- Fisiologia; 

- Anatomia Patológica e Patologia Clínica; 

- Radiologia Médica. 

Agente de 
Políticas 
Socias 

Técnico em 
Saúde Bucal 

I 

Ensino Médio 
Completo, 
Curso 
Técnico em 
Higiene 
Dental ou 
Saúde Bucal 
e registro 
profissional 
no CRO. 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema Único de Saúde; 

- Odontologia; 

- Sistema Único de Saúde; 

- Saúde Pública; 

- Biologia e Bioquímica oral; 

- Anatomia aplicada à Odontologia; 

- Endodontia; 

- Fisiologia; 

- Microbiologia Oral; 

- Biomateriais; 

- Patologia; 

- Dentística; 

- Radiologia; 

- Farmacologia aplicada à Odontologia; 

- Endodontia; 

- Saúde Coletiva em Odontologia; 

- Técnica Anestésica; 

- Traumatologia; 

- Prótese; 

- Cirurgia Odontológica; 

- Periodontia; 

- Odontopediatria; 

- Humanização no Atendimento. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação 
Acadêmica para 

Incentivo à 
Titulação 

Carga horária de 
capacitação e 

títulos admitidos 
para Progressão por 

Titulação 
Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com correlação 
com as atividades do Cargo e Especialidade 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 

- Odontologia; 

- Morfologia; 

- Fisiologia; 

- Bioquímica; 

- Biofísica; 

- Microbiologia. 

Agente de 
Trânsito e 
Transporte 

Técnico de 
Trânsito e 
Transportes 

I 

Ensino médio 
completo 
com Curso 
Técnico em 
Edificações 
ou Trânsito, e 
CNH “C” 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Direção preventiva e reativa; 

- Manutenção preventiva; 

- Postura e hábitos adequados ao volante; 

- Riscos de trânsito e transporte; 

- Mobilidade Urbana; 

- Controle e fiscalização do transporte público; 

- Modais de transporte; 

- Prevenção de acidentes; 

- Código Brasileiro de Trânsito, legislação de transporte e suas 
atualizações. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 

- Engenharia de Transportes; 

- Planejamento Urbano e Regional. 

Guarda 
Municipal 

2ª Classe I 

Requisitos 
para guarda 
municipal de 
3ª classe e 
capacitação 
específica 

Títulos com 
correlação a 
analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino 
Superior; 

Um ou dois 
títulos de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de 
Capacitação: 

I – Exigência 
Mínima da 
Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

Para efeito desta 
análise só serão 
aceitos títulos de 
conclusão de 
atividades de 
capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos 
para este efeito 
títulos de educação 
formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema de Segurança Pública; 

- Legislação aplicada na área de atuação; 

- Direitos Humanos; 

- Uso Progressivo da Força; 

- Relações Humanas; 

- Gerenciamento de Crises; 

- Técnicas de Entrevista Prévia; 

- Psicologia aplicada na área de Segurança; 

- Vigilância Patrimonial; 

- Legislação de Trânsito e suas atualizações; 

-  Mecanismos e técnicas de fiscalização de trânsito; 

- Proteção do Meio Ambiente; 

- Defesa Civil 

- Código Penal e Criminalística; 

- Direção preventiva e reativa; 

- Prevenção de acidentes; 

- Primeiros Socorros. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira dos 
servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações relacionadas ao 
servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito de análise de 
títulos de educação formal: 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação 
Acadêmica para 

Incentivo à 
Titulação 

Carga horária de 
capacitação e 

títulos admitidos 
para Progressão por 

Titulação 
Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com correlação 
com as atividades do Cargo e Especialidade 

- Engenharia de Transportes; 

- Planejamento Urbano e Regional. 

 

Quadro 10: Cargo e especialidades da Classe J: 

Cargos e especialidades analisadas neste quadro 

Cargo Especialidade Cargo Especialidade Cargo Especialidade 

Agente de Gestão 

Coordenador de Área (*) 

Guarda Municipal 

1ª Classe 

Professor de Educação 
Básica 

Educação de Jovens e Adultos (EM) 

----------------- ----------------- Educação Infantil (EM) 

----------------- ----------------- Ensino Fundamental (EM) 

(*) especialidade em extinção     

 

Cargo Especialidade 

C
la

s
s

e
 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

Agente de 
Gestão 

Coordenador 
de Área 

J 
Ensino Médio 
Completo 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Administração Pública e Governo; 

- Administração e Compras Públicas;  

- Gestão e Políticas Públicas; 

- Gestão de Pessoal e de Contratos; 

- Economia, Finanças e Controladoria; 

- Gestão em Saúde e Administração Hospitalar; 

- Tecnologia e Sistemas de Informação  

- Direito e legislação;  

- Matemática e Estatística;  

- Psicologia e Sociologia; 

- Língua Estrangeira;  

- Responsabilidade Social e Terceiro Setor. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 

- Administração; 

- Economia; 

- Direito; 

- Matemática; 

- Psicologia. 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

Guarda 
Municipal 

1ª Classe J 

Requisitos para 
guarda 
municipal de 2ª 
classe e 
capacitação 
específica. 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema de Segurança Pública; 

- Legislação aplicada na área de atuação; 

- Direitos Humanos; 

- Uso Progressivo da Força; 

- Relações Humanas; 

- Gestão e gerenciamento de equipes; 

- Gerenciamento de Crises; 

- Técnicas de Entrevista Prévia; 

- Psicologia aplicada na área de Segurança; 

- Vigilância Patrimonial; 

- Legislação de Trânsito e suas atualizações; 

-  Mecanismos e técnicas de fiscalização de trânsito; 

- Proteção do Meio Ambiente; 

- Defesa Civil 

- Código Penal e Criminalística; 

- Direção preventiva e reativa; 

- Prevenção de acidentes; 

- Primeiros Socorros. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 

- Administração; 

- Direito; 

- Psicologia. 

Professor de 
Educação 
Básica 

Educação de 
Jovens e 
Adultos (EM) 

J 

Ensino médio 
na modalidade 
Normal 
(Magistério) 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Pedagogia; 

- Psicologia da Educação; 

- Filosofia da Educação; 

- História da Educação; 

- Sociologia da Educação; 

- Políticas Públicas para Educação; 

- Metodologia para Educação de Jovens e Adultos  

- Legislação para Educação; 

- Educação Infantil e Ensino Fundamental;  

- Educação Integral; 

- Educação Inclusiva; 

- Tecnologias na Área da Educação; 

- Base Nacional Comum Curricular; 

- Alfabetização / Letramento; 

- Pesquisa e avaliação na Área de Educação; 

- Aprendizagem Cooperativa; 

- Administração Escolar; 

- Supervisão Escolar; 

- Diversidade na Educação. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 

- Educação. 

Professor de 
Educação 
Básica 

Educação 
Infantil (EM) 

J 

Ensino médio 
na modalidade 
Normal 
(Magistério) 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Pedagogia; 

- Psicologia da Educação; 

- Filosofia da Educação; 

- História da Educação; 

- Sociologia da Educação; 

- Políticas Públicas para Educação; 

- Legislação para Educação; 

- Educação Infantil e Ensino Fundamental;  

- Educação Integral; 

- Educação Inclusiva; 

- Tecnologias na Área da Educação; 

- Base Nacional Comum Curricular; 

- Alfabetização / Letramento; 

- Pesquisa e avaliação na Área de Educação; 

- Aprendizagem Cooperativa; 

- Administração Escolar; 

- Supervisão Escolar; 

- Diversidade na Educação. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 

- Educação. 

Professor de 
Educação 
Básica 

Ensino 
Fundamental 
(EM) 

J 

Ensino médio 
na modalidade 
Normal 
(Magistério) 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

Ensino Superior; 

Um ou dois títulos 
de 
Especialização; 

Mestrado ou 
Doutorado. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima 
da Classe 

II –120 horas 

III –180 horas 

IV – 240 horas 

 

Para efeito desta análise 
só serão aceitos títulos de 
conclusão de atividades 
de capacitação com 
verificação de 
conhecimento. 

Não serão aceitos para 
este efeito títulos de 
educação formal. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Pedagogia; 

- Psicologia da Educação; 

- Filosofia da Educação; 

- História da Educação; 

- Sociologia da Educação; 

- Políticas Públicas para Educação; 

- Legislação para Educação; 

- Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

- Educação Integral; 

- Educação Inclusiva; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Tecnologias na Área da Educação; 

- Base Nacional Comum Curricular; 

- Alfabetização / Letramento; 

- Pesquisa e avaliação na Área de Educação; 

- Aprendizagem Cooperativa; 

- Diversidade na Educação. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e carreira 
dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 
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Cargo Especialidade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima Exigida 
para ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de 
capacitação e títulos 

admitidos para 
Progressão por Titulação 

Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento com 
correlação com as atividades do Cargo e Especialidade 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para efeito 
de análise de títulos de educação formal: 

-Educação. 

 

Quadro 11: Cargo e especialidades da Classe K: 

Cargos e especialidades analisadas neste quadro 

Cargo Especialidade Cargo Especialidade Cargo Especialidade 

Professor de 
Educação 
Básica 

Ciências 
Analista 
Administrativo (*) 

----------------- 

Fisioterapeuta 

----------------- 

Educação Artística Analista de Sistemas ----------------- Sanitarista 

Educação de Jovens e Adultos 
(ES) 

Analista Trânsito e 
Transporte 

----------------- 

Fonoaudiólogo 

----------------- 

Educação Especial Arquiteto ----------------- Sanitarista 

Educação Física 

Assistente Social 

----------------- Guarda Municipal Subinspetor 

Educação Infantil (ES) Sanitarista Instrutor Prática Desportiva ----------------- 

Ensino Fundamental (ES) Bibliotecário ----------------- Jornalista ----------------- 

Filosofia 

Biólogo 

----------------- 

Nutricionista 

----------------- 

Geografia Sanitarista Sanitarista 

História Contador ----------------- Pedagogo ----------------- 

Informática Economista ----------------- 

Psicólogo 

----------------- 

Língua Espanhola Educador Social ----------------- Sanitarista 

Língua Inglesa 

Engenheiro 

Agrônomo Relações Públicas ----------------- 

Matemática Ambiental 
Técnico em Gestão 
Educacional (*) 

----------------- 

Música Civil 

Terapeuta Ocupacional 

----------------- 

Português Eletricista Sanitarista 

Administrador ----------------- Sanitarista         ----------------- ----------------- 

Agente 
Cultural 

----------------- Segurança do Trabalho ----------------- ----------------- 

  (*) cargo em extinção (*) cargo em extinção 

 

Cargo 
Especialid

ade 

C
la

s
s

e
 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

Professor de 
Educação 
Básica 

Ciências K 

Curso 
Superior 
completo com 
Licenciatura 
Plena em 
Ciências 
Biológicas ou, 
Curso 
Superior 
completo com 
Licenciatura 
em Ciências 
com 
Habilitação 
Plena em 
Biologia 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Temáticas relativas às atividades: 

- Políticas Públicas para Educação; 

- Legislação para Educação; 

- Administração Escolar; 

- Supervisão Escolar; 

- Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

- Educação Integral; 

- Educação Inclusiva; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Tecnologias na Área da Educação; 

- Base Nacional Comum Curricular; 

- Alfabetização / Letramento; 

- Pesquisa e avaliação na Área de Educação; 
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Cargo 
Especialid

ade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

- Aprendizagem Cooperativa; 

- Diversidade na Educação; 

- Especialização em Biologia. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Educação; 

- Biologia Geral. 

Professor de 
Educação 
Básica 

Educação 
Artística 

K 

Curso 
Superior 
completo com 
Licenciatura 
Plena em 
Educação 
Artística ou, 
Curso 
Superior 
completo com 
Licenciatura e 
habilitação 
específica em 
Artes ou 
Educação 
Artística 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Políticas Públicas para Educação; 

- Legislação para Educação; 

- Administração Escolar; 

- Supervisão Escolar; 

- Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

- Educação Integral; 

- Educação Inclusiva; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Tecnologias na Área da Educação; 

- Base Nacional Comum Curricular; 

- Alfabetização / Letramento; 

- Pesquisa e avaliação na Área de Educação; 

- Aprendizagem Cooperativa; 

- Diversidade na Educação. 

- Artes Visuais; 

- Artes Plásticas; 

- Fotografia, Arte e criação; 

- Arte Contemporânea; 

- História da Arte; 

- Mídia e Comunicação. 

 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Educação; 

- Artes. 

Professor de 
Educação 
Básica 

Educação 
de Jovens 
e Adultos 
(ES) 

K 

Graduação em 
Curso 
Superior em 
Pedagogia 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

Temáticas relativas às atividades: 

- Pedagogia; 

- Psicologia da Educação; 

- Filosofia da Educação; 

- História da Educação; 

- Sociologia da Educação; 

- Políticas Públicas para Educação; 

- Metodologia para Educação de Jovens e 
Adultos  

- Legislação para Educação; 
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Cargo 
Especialid

ade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

- Educação Infantil e Ensino Fundamental;  

- Educação Integral; 

- Educação Inclusiva; 

- Tecnologias na Área da Educação; 

- Base Nacional Comum Curricular; 

- Alfabetização / Letramento; 

- Pesquisa e avaliação na Área de Educação; 

- Aprendizagem Cooperativa; 

- Administração Escolar; 

- Supervisão Escolar; 

- Diversidade na Educação. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Educação. 

Professor de 
Educação 
Básica 

Educação 
Especial 

K 

Curso 
Superior 
completo em 
Pedagogia, 
Licenciatura 
Plena com 
habilitação 
em Educação 
Especial 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Pedagogia; 

- Psicologia da Educação; 

- Filosofia da Educação; 

- História da Educação; 

- Sociologia da Educação; 

- Políticas Públicas para Educação; 

- Legislação para Educação; 

- Administração Escolar; 

- Supervisão Escolar; 

- Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

- Educação Integral; 

- Educação Inclusiva; 

- A deficiência e a família; 

- A deficiência e o mercado de trabalho; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Tecnologias na Área da Educação; 

- Base Nacional Comum Curricular; 

- Alfabetização / Letramento; 

- Pesquisa e avaliação na Área de Educação; 

- Aprendizagem Cooperativa; 

- Diversidade na Educação; 

- Metodologia para Educação de Jovens e 
Adultos; 

- Psicomotricidade; 

- Contextualização, Etiologia e Escolarização: 
Deficiência Física; Deficiência Intelectual; 
Deficiência Visual; Transtorno Global do 
Desenvolvimento; e, Altas Habilidades. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 
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Cargo 
Especialid

ade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Educação. 

Professor de 
Educação 
Básica 

Educação 
Física 

K 

Curso 
Superior 
completo com 
Licenciatura e 
habilitação 
específica em 
Educação 
Física e 
registro no 
conselho 
profissional 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Políticas Públicas para Educação; 

- Legislação para Educação; 

- Administração Escolar; 

- Supervisão Escolar; 

- Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

- Educação Integral; 

- Educação Inclusiva; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Tecnologias na Área da Educação; 

- Base Nacional Comum Curricular; 

- Alfabetização / Letramento; 

- Pesquisa e avaliação na Área de Educação; 

- Aprendizagem Cooperativa; 

- Diversidade na Educação. 

- Educação Física Escolar; 

- Biomecânica do movimento humano; 

- Nutrição, atividade física e genética no esporte 
e na saúde; 

- Desempenho Esportivo; 

- Habilidades Motoras; 

- Desenvolvimento Motor; 

- Estudos Socioculturais do Movimento 
Humano; 

- Aspectos Psicossociais do Esporte; 

- Programas de Educação para grupos 
específicos. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Educação; 

- Educação Física. 

Professor de 
Educação 
Básica 

Educação 
Infantil 
(ES) 

K 

Graduação em 
Curso 
Superior em 
Pedagogia 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Pedagogia; 

- Psicologia da Educação; 

- Filosofia da Educação; 

- História da Educação; 

- Sociologia da Educação; 

- Políticas Públicas para Educação; 

- Legislação para Educação; 

- Educação Infantil e Ensino Fundamental;  

- Educação Integral; 

- Educação Inclusiva; 

- Tecnologias na Área da Educação; 

- Base Nacional Comum Curricular; 

- Alfabetização / Letramento; 

- Pesquisa e avaliação na Área de Educação; 

- Aprendizagem Cooperativa; 

- Administração Escolar; 

- Supervisão Escolar; 

- Diversidade na Educação. 
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Cargo 
Especialid

ade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

-Educação. 

Professor de 
Educação 
Básica 

Ensino 
Fundamen
tal (ES) 

K 

Graduação em 
Curso 
Superior em 
Pedagogia 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Pedagogia; 

- Psicologia da Educação; 

- Filosofia da Educação; 

- História da Educação; 

- Sociologia da Educação; 

- Políticas Públicas para Educação; 

- Legislação para Educação; 

- Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

- Educação Integral; 

- Educação Inclusiva; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Tecnologias na Área da Educação; 

- Base Nacional Comum Curricular; 

- Alfabetização / Letramento; 

- Pesquisa e avaliação na Área de Educação; 

- Aprendizagem Cooperativa; 

- Diversidade na Educação. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Educação. 

Professor de 
Educação 
Básica 

Filosofia K 

Curso 
Superior 
completo com 
Licenciatura e 
habilitação 
específica em 
Filosofia 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Políticas Públicas para Educação; 

- Legislação para Educação; 

- Administração Escolar; 

- Supervisão Escolar; 

- Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

- Educação Integral; 

- Educação Inclusiva; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Tecnologias na Área da Educação; 

- Base Nacional Comum Curricular; 

- Alfabetização / Letramento; 

- Pesquisa e avaliação na Área de Educação; 

- Aprendizagem Cooperativa; 

- Diversidade na Educação. 

- Estética e Filosofia da Arte; 

- Ética, Filosofia Política e Teoria das Ciências 
Humanas; 

- História da Filosofia; 
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Cargo 
Especialid

ade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

- Lógica, Filosofia da Linguagem e Filosofia das 
Ciências. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Educação; 

-Filosofia. 

Professor de 
Educação 
Básica 

Geografia K 

Curso 
Superior 
completo com 
Licenciatura 
Plena em 
Geografia ou, 
Curso 
Superior 
completo com 
Licenciatura 
em Estudos 
Sociais ou 
Ciências 
Sociais com 
Habilitação 
Plena em 
Geografia 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Políticas Públicas para Educação; 

- Legislação para Educação; 

- Administração Escolar; 

- Supervisão Escolar; 

- Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

- Educação Integral; 

- Educação Inclusiva; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Tecnologias na Área da Educação; 

- Base Nacional Comum Curricular; 

- Alfabetização / Letramento; 

- Pesquisa e avaliação na Área de Educação; 

- Aprendizagem Cooperativa; 

- Diversidade na Educação; 

- Especialização em Ciências Sociais; 

- Especialização em Geografia. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Educação; 

- Geografia. 

Professor de 
Educação 
Básica 

História K 

Curso 
Superior 
completo com 
Licenciatura 
Plena em 
História ou, 
Curso 
Superior 
completo com 
Licenciatura 
em Estudos 
Sociais ou 
Ciências 
Sociais com 
Habilitação 
Plena em 
História 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 

Temáticas relativas às atividades: 

- Políticas Públicas para Educação; 

- Legislação para Educação; 

- Administração Escolar; 

- Supervisão Escolar; 

- Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

- Educação Integral; 

- Educação Inclusiva; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Tecnologias na Área da Educação; 

- Base Nacional Comum Curricular; 

- Alfabetização / Letramento; 

- Pesquisa e avaliação na Área de Educação; 

- Aprendizagem Cooperativa; 

- Diversidade na Educação; 

- Especialização em Ciências Sociais; 
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Cargo 
Especialid

ade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

capacitação com verificação de 
conhecimento. 

- Especialização em História. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Educação; 

- História. 

Professor de 
Educação 
Básica 

Informátic
a 

K 

Curso 
Superior 
completo com 
licenciatura 
plena em 
Informática; 
ou, Curso 
Superior 
completo com 
licenciatura 
plena na área 
de Educação e 
curso técnico 
ou pós-
graduação em 
nível de 
especializaçã
o, na área de 
informática; 
ou, Curso 
Superior 
completo de 
Informática ou 
Ciência da 
Computação 
ou Análise de 
Sistemas; ou, 
Curso 
Superior 
completo com 
licenciatura 
plena em 
qualquer das 
especialidade
s da docência 
e curso 
técnico ou 
pós-
graduação em 
nível de 
especializaçã
o, na área de 
informática; 
ou, Curso 
Superior 
completo na 
área das 
Ciências 
Exatas e curso 
técnico ou 
pós-
graduação em 
nível de 
especializaçã
o, na área de 
informática 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Políticas Públicas para Educação; 

- Legislação para Educação; 

- Administração Escolar; 

- Supervisão Escolar; 

- Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

- Educação Integral; 

- Educação Inclusiva; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Tecnologias na Área da Educação; 

- Base Nacional Comum Curricular; 

- Alfabetização / Letramento; 

- Pesquisa e avaliação na Área de Educação; 

- Aprendizagem Cooperativa; 

- Diversidade na Educação. 

- Metodologia para o Ensino de Informática nas 
escolas; 

-  Elaboração de Projetos Educacionais, 
subsidiados pelas áreas da Informática. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Educação; 

- Ciência da Computação. 
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Cargo 
Especialid

ade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

Professor de 
Educação 
Básica 

Língua 
Espanhola 

K 

Curso 
Superior 
completo com 
Licenciatura e 
habilitação 
específica em 
Letras para a 
especialidade 
de Língua 
Espanhola ou, 
Ensino médio 
na 
modalidade 
Normal e 
curso 
completo de 
língua 
espanhola, 
com 
habilitação 
formal de 
tradutor e 
intérprete 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Políticas Públicas para Educação; 

- Legislação para Educação; 

- Administração Escolar; 

- Supervisão Escolar; 

- Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

- Educação Integral; 

- Educação Inclusiva; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Tecnologias na Área da Educação; 

- Base Nacional Comum Curricular; 

- Alfabetização / Letramento; 

- Pesquisa e avaliação na Área de Educação; 

- Aprendizagem Cooperativa; 

- Diversidade na Educação; 

- Especialização em Língua Espanhola. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Educação; 

- Letras. 

Professor de 
Educação 
Básica 

Língua 
Inglesa 

K 

Curso 
Superior 
completo com 
Licenciatura e 
habilitação 
específica em 
Letras para a 
especialidade 
de Língua 
Inglesa 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Políticas Públicas para Educação; 

- Legislação para Educação; 

- Administração Escolar; 

- Supervisão Escolar; 

- Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

- Educação Integral; 

- Educação Inclusiva; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Tecnologias na Área da Educação; 

- Base Nacional Comum Curricular; 

- Alfabetização / Letramento; 

- Pesquisa e avaliação na Área de Educação; 

- Aprendizagem Cooperativa; 

- Diversidade na Educação; 

- Especialização em Língua Inglesa. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Educação; 

- Letras. 
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Cargo 
Especialid

ade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

Professor de 
Educação 
Básica 

Matemátic
a 

K 

Curso 
Superior 
completo com 
Licenciatura 
Plena em 
Matemática 
ou, Curso 
Superior 
completo com 
Licenciatura 
em Ciências 
com 
Habilitação 
Plena em 
Matemática 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Políticas Públicas para Educação; 

- Legislação para Educação; 

- Administração Escolar; 

- Supervisão Escolar; 

- Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

- Educação Integral; 

- Educação Inclusiva; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Tecnologias na Área da Educação; 

- Base Nacional Comum Curricular; 

- Alfabetização / Letramento; 

- Pesquisa e avaliação na Área de Educação; 

- Aprendizagem Cooperativa; 

- Diversidade na Educação; 

- Especialização em Matemática. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Educação; 

- Matemática. 

Professor de 
Educação 
Básica 

Música K 

Curso 
superior 
completo com 
Licenciatura e 
habilitação 
específica em 
música 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Políticas Públicas para Educação; 

- Legislação para Educação; 

- Administração Escolar; 

- Supervisão Escolar; 

- Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

- Educação Integral; 

- Educação Inclusiva; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Tecnologias na Área da Educação; 

- Base Nacional Comum Curricular; 

- Alfabetização / Letramento; 

- Pesquisa e avaliação na Área de Educação; 

- Aprendizagem Cooperativa; 

- Diversidade na Educação; 

- Especialização em Música. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Educação; 

- Artes. 
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Cargo 
Especialid

ade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

Professor de 
Educação 
Básica 

Português K 

Curso 
Superior 
completo com 
Licenciatura 
Plena em 
Português ou, 
Curso 
Superior 
completo com 
Licenciatura 
em Letras 
com 
Habilitação 
em Português 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Políticas Públicas para Educação; 

- Legislação para Educação; 

- Administração Escolar; 

- Supervisão Escolar; 

- Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

- Educação Integral; 

- Educação Inclusiva; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Tecnologias na Área da Educação; 

- Base Nacional Comum Curricular; 

- Alfabetização / Letramento; 

- Pesquisa e avaliação na Área de Educação; 

- Aprendizagem Cooperativa; 

- Diversidade na Educação; 

- Especialização em Letras. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Educação; 

- Letras. 

Administrador 
-----------
---- 

K 

Graduação em 
Curso 
Superior em 
Administração 
ou, Graduação 
em Curso 
Superior em 
Administração 
Pública e, 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Administração Pública e Governo; 

- Administração e Compras Públicas;  

- Gestão e Políticas Públicas; 

- Gestão de Pessoal e de Contratos; 

- Economia, Finanças e Controladoria; 

- Gestão em Saúde e Administração Hospitalar; 

- Tecnologia e Sistemas de Informação  

- Direito e legislação;  

- Matemática e Estatística;  

- Responsabilidade Social e Terceiro Setor. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Administração; 

-  Matemática; 

- Probabilidade e Estatística; 

- Ciência da Computação; 

- Direito; 

- Economia; 

- Ciência da Informação; 

- Comunicação; 

- Sociologia; 

- Psicologia; 
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Cargo 
Especialid

ade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

- Ciência Política. 

Agente 
Cultural 

-----------
---- 

K 

Graduação em 
Curso 
Superior da 
área de 
Ciências 
Humanas e, 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 
quando for o 
caso 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Ciência da Informação; 

- Museologia; 

- Comunicação; 

- Turismo; 

- Filosofia; 

- Sociologia; 

- Antropologia; 

- Arqueologia; 

- História; 

-Artes. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Ciência da Informação; 

- Museologia; 

- Comunicação; 

- Turismo; 

- Filosofia; 

- Sociologia; 

- Antropologia; 

- Arqueologia; 

- História; 

-Artes. 

Analista 
Administrativ
o 

-----------
---- 

K 

Graduação em 
Curso 
Superior na 
área das 
Ciências 
humanas e, 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Administração Pública e Governo; 

- Administração e Compras Públicas;  

- Gestão e Políticas Públicas; 

- Gestão de Pessoal e de Contratos; 

- Economia, Finanças e Controladoria; 

- Gestão em Saúde e Administração Hospitalar; 

- Tecnologia e Sistemas de Informação  

- Direito e legislação;  

- Matemática e Estatística;  

- Responsabilidade Social e Terceiro Setor. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Administração; 

-  Matemática; 

- Probabilidade e Estatística; 

- Ciência da Computação; 
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Cargo 
Especialid

ade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

- Direito; 

- Economia; 

- Ciência da Informação; 

- Comunicação; 

- Sociologia; 

- Psicologia; 

- Ciência Política. 

Analista de 
Sistemas 

-----------
---- 

K 

Graduação 
curso superior 
em Ciência da 
Computação 
ou Análise de 
Sistemas 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Engenharia da Computação; 

- Sistemas da Informação; 

-  Análise de Sistemas; 

- Programação e Engenharia de Softwares; 

-  Linguagens da Programação; 

- Matemática Aplicada. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Ciência da Computação; 

- Engenharia da Computação. 

Analista 
Trânsito e 
Transporte 

-----------
---- 

K 

Graduação em 
curso superior 
em 
Engenharia 
Civil ou 
Arquitetura, 
competente 
registro no 
Conselho 
Regional de 
Engenharia e 
Arquitetura — 
CREA e 
especializaçã
o na área de 
“Trânsito e 
Transporte” 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Direção preventiva e reativa; 

- Manutenção preventiva; 

- Postura e hábitos adequados ao volante; 

- Riscos de trânsito e transporte; 

- Mobilidade Urbana; 

- Controle e fiscalização do transporte público; 

- Modais de transporte; 

- Prevenção de acidentes; 

- Código Brasileiro de Trânsito, legislação de 
transporte e suas atualizações. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Engenharia de Transportes; 

- Planejamento Urbano e Regional. 

Arquiteto 
-----------
---- 

K 

Graduação em 
curso superior 
em 
Arquitetura e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

Temáticas relativas às atividades: 

-Arquitetura; 

- Urbanismo; 

- Projetos: elaboração e interpretação; 

- Estética e Design; 

- Tecnologia aplicada na área; 

- Paisagismo. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 
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Cargo 
Especialid

ade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Arquitetura e Urbanismo; 

- Planejamento urbano e Regional. 

Assistente 
Social 

-----------
---- 

K 

Graduação em 
curso superior 
em Serviço 
Social e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Fundamentos do Serviço Social; 

- Serviço Social aplicado; 

- Serviço Social no Trabalho; 

- Serviço Social da Educação; 

- Serviço Social da Criança e do Adolescente; 

- Serviço Social da Saúde; 

- Serviço Social da Habitação; 

- Lei Orgânica da Assistência Social; 

- Estatuto da Criança e do Adolescente; 

- Estatuto do Idoso; 

- Conselho Tutelar; 

- Atendimento específico dentro dos Programas 
de Fortalecimento e Proteção Básica; 

- Atendimento específico dentro dos Programas 
de Atendimento especializado. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Serviço Social. 

Assistente 
Social 

Sanitarista K 

Graduação em 
curso superior 
em Serviço 
Social, 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 
e, ainda, curso 
de pós-
graduação em 
nível de 
especializaçã
o formalmente 
reconhecido 
ou, mestrado 
ou doutorado 
em saúde 
pública, saúde 
coletiva, 
epidemiologia
, gestão e 
planejamento 
em saúde ou 
áreas 
correlatas 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Fundamentos do Serviço Social; 

- Serviço Social aplicado; 

- Serviço Social no Trabalho; 

- Serviço Social da Educação; 

- Serviço Social da Criança e do Adolescente; 

- Serviço Social da Saúde; 

- Serviço Social da Habitação; 

- Lei Orgânica da Assistência Social; 

- Estatuto da Criança e do Adolescente; 

- Estatuto do Idoso; 

- Conselho Tutelar; 

- Atendimento específico dentro dos Programas 
de Fortalecimento e Proteção Básica; 

- Atendimento específico dentro dos Programas 
de Atendimento especializado. 

- Saúde Pública; 

- Saúde Coletiva; 

- Epidemiologia; 

- Gestão e Planejamento em Saúde; 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 
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Cargo 
Especialid

ade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Serviço Social; 

- Saúde Coletiva. 

Bibliotecário 
-----------
---- 

K 

Graduação em 
curso superior 
em 
Biblioteconom
ia e Registro 
Profissional 
no Conselho 
da Categoria 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Biblioteconomia; 

- Arquivologia; 

- Análise Documentária; 

- Catalogação; 

- Biblioteca; 

- Lógica para Documentação; 

- Linguística documentária; 

- Comunicação. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Ciência da Informação. 

Biólogo 
-----------
---- 

K 

Graduação em 
curso superior 
em Biologia e 
Registro no 
Conselho de 
Classe 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Biologia; 

- Fauna, Flora e Ambiente; 

- Genética; 

- Bioquímica; 

- Microbiologia; 

- Imunologia; 

- Meio Ambiente; 

- Ecologia. 

- Saúde Pública. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Biologia Geral; 

- Genética; 

- Bioquímica 

- Biofísica; 

- Farmacologia; 

- Imunologia; 

- Microbiologia; 

- Parasitologia. 
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Cargo 
Especialid

ade 
C
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s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

Biólogo Sanitarista K 

Graduação em 
curso superior 
em Biologia e 
Registro no 
Conselho de 
Classe e, 
ainda, curso 
de pós-
graduação em 
nível de 
especializaçã
o formalmente 
reconhecido 
ou, mestrado 
ou doutorado 
em saúde 
pública, saúde 
coletiva, 
epidemiologia
, gestão e 
planejamento 
em saúde ou 
áreas 
correlatas 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Biologia; 

- Fauna, Flora e Ambiente; 

- Genética; 

- Bioquímica; 

- Microbiologia; 

- Imunologia; 

- Meio Ambiente; 

- Ecologia. 

- Saúde Pública. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Biologia Geral; 

- Genética; 

- Bioquímica 

- Biofísica; 

- Farmacologia; 

- Imunologia; 

- Microbiologia; 

- Parasitologia; 

- Saúde Coletiva. 

Contador 
-----------
---- 

K 

Graduação em 
Ciências 
Contábeis e 
Registro 
Profissional; 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

-  Ciências Contábeis; 

- Contabilidade; 

- Auditoria; 

- Perícia Contábil; 

- Planejamento e Controladoria. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Administração; 

- Economia. 

Economista 
-----------
---- 

K 

Graduação 
Superior em 
Economia e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

Temáticas relativas às atividades: 

- Economia; 

- Gestão Financeira; 

- Planejamento Financeiro e orçamentário; 

- Política Orçamentária. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 
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Cargo 
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Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Administração; 

- Economia. 

Educador 
Social 

-----------
---- 

K 

Graduação em 
Educação 
Artística ou 
Educação 
Física ou 
Pedagogia ou 
Psicologia ou 
Serviço Social 
ou Sociologia 
e Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria, 
quando for o 
caso 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema Único de Assistência Social; 

- Acolhimento da população assistida; 

- Técnicas de organização e funcionamento de 
grupos; 

- Técnicas de busca ativa de demanda; 

- Política Pública para garantia dos direitos 
humanos nacional e mundial; 

- Programas, planos e projetos de intervenção 
social voltados à formação; 

- Protocolos de atendimento e encaminhamento 
para proteção de pessoas em situação de 
vulnerabilidade; 

- Mediação dos processos próprios dos serviços 
de convivência e fortalecimento de vínculos; 

- Conhecimento sobre a dinâmica de 
atendimento do CRAS (Centro de Referência da 
Assistência Social); 

- Conhecimento sobre a dinâmica de 
atendimento do CREAS (Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social); 

- Estatuto da Criança e do Adolescente; 

- Estatuto do Idoso; 

- Primeiros socorros. 

- Serviço Social; 

- Ciências Sociais; 

- Psicologia; 

- Pedagogia; 

- Filosofia; 

- História; 

- Política Social; 

- Legislação aplicada à área de atuação. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Educação; 

- Serviço Social; 

- Sociologia; 

- Psicologia. 

Engenheiro Agrônomo K 

Graduação em 
Engenharia 
Agronômica e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

Temáticas relativas às atividades: 

- Agronomia; 

- Ciência do solo; 

 - Fitossanidade; 

- Fitotecnia; 

- Floricultura, Parques e Jardins; 

- Silvicultura; 

- Manejo Florestal; 

- Técnicas e Operações Florestais; 

- Tecnologia e Utilização de Produtos florestais; 
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Cargo 
Especialid
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Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

- Conservação da Natureza; 

- Máquinas e Implementos Agrícolas; 

- Engenharia de água e solo; 

- Engenharia de processamento de produtos 
agrícolas; 

- Construções Rurais e Ambiência. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Engenharia Agrícola; 

- Agronomia; 

- Recursos Florestais e Engenharia Florestal. 

Engenheiro Ambiental K 

Graduação em 
Engenharia 
Ambiental e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Engenharia Ambiental; 

- Botânica aplicada; 

- Zoologia; 

- Ecologia; 

- Física; 

- Química; 

- Biologia; 

- Sustentabilidade; 

- Gestão Ambiental; 

- Política Ambiental. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Engenharia Ambiental; 

- Ciências Ambientais; 

- Botânica; 

- Zoologia; 

- Ecologia 

Engenheiro Civil K 

Graduação em 
Engenharia 
Civil e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
da Categoria 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 

Temáticas relativas às atividades: 

-Engenharia Civil; 

- Construção Civil; 

- Estruturas; 

- Geotécnica; 

- Engenharia Hidráulica; 

- Infraestrutura de Transportes.  

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
file:///C:/Users/Thiago/Desktop/Cauê/www2.hortolandia.sp.gov.br


 

 

 

Ano III  |  Edição Nº 1212        Prefeitura Municipal de Hortolândia | www.hortolandia.sp.gov.br             segunda-feira, 17 de maio de 2021 

 

Diário Oficial do Município de Hortolândia – SP, criado pelo Decreto Municipal Nº 3.770, de 27 de Abril de 2017, assinado eletronicamente com Certificado Padrão 
ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.  O Município de Hortolândia 

dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.hortolandia.sp.gov.br, no link Diário Oficial. 
Página 58 de 124 

Cargo 
Especialid

ade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Engenharia Civil. 

Engenheiro Eletricista K 

Graduação em 
Engenharia 
Elétrica e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
da Categoria 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Engenharia Elétrica; 

- Materiais Elétricos; 

- Medidas elétricas, magnéticas e eletrônicas, 
instrumentação; 

- Circuitos elétricos, magnéticos e eletrônicos 

- Sistemas Elétricos de Potência; 

 - Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles 
Eletrônicos; 

- Telecomunicações. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Engenharia Elétrica. 

Engenheiro Sanitarista K 

Graduação em 
curso superior 
em 
Engenharia e 
Registro no 
Conselho de 
Classe e, 
ainda, curso 
de pós-
graduação em 
nível de 
especializaçã
o formalmente 
reconhecido 
ou, mestrado 
ou doutorado 
em saúde 
pública, saúde 
coletiva, 
epidemiologia
, gestão e 
planejamento 
em saúde ou 
áreas 
correlatas 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Engenharia Sanitária; 

- Recursos Hídricos; 

- Tratamento de águas de abastecimento e 
residuárias; 

- Saneamento básico; 

- Saneamento ambiental. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Engenharia Sanitária; 

- Saúde Coletiva. 

Engenheiro 
Segurança 
do 
Trabalho 

K 

Graduação em 
qualquer 
modalidade 
de Engenharia 
ou Arquitetura 
e curso de 
formação 
complementar 
em Segurança 
do Trabalho e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 

Temáticas relativas às atividades: 

- Engenharia Segurança do Trabalho; 

- Administração Aplicada à Engenharia; 
 - Legislação e Normas Técnicas; 
- Prevenção e Controle; 
- Higiene no Trabalho. 
- Doenças no Trabalho. 
-  O Ambiente e as Doenças do Trabalho; 
- Psicologia aplicada na área; 
- Gerência de risco; 
 - Ergonomia. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 
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s
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Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

são aceitáveis para 
Incentivo. 

– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Engenharia Segurança do Trabalho; 

- Arquitetura e Urbanismo; 

- Psicologia aplicada na área. 

Fisioterapeuta 
-----------
---- 

K 

Graduação em 
Fisioterapia e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
da Categoria 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Fisioterapia; 

- Humanização no Atendimento; 

- Sistema Único de Saúde; 

- Promoção à Saúde; 

- Medicina Preventiva; 

- Biologia; 

- Microbiologia; 

- Anatomia; 

- Fisiologia; 

- Bioquímica; 

- Farmacologia aplicada; 

- Fisioterapia aplicada nas diversas áreas de 
atuação:  saúde do idoso, saúde da mulher, 
esportes, terapia intensiva, ortopedia e 
traumatologia; neurologia; preventiva; 
disfunções respiratórias; disfunção 
cardiovascular; reumatologia; 

- Políticas Públicas em Saúde. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Fisioterapia e Terapia Ocupacional; 

- Saúde Coletiva. 

Fisioterapeuta Sanitarista K 

Graduação em 
Fisioterapia e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
da Categoria 
e, ainda, curso 
de pós-
graduação em 
nível de 
especializaçã
o formalmente 
reconhecido 
ou, mestrado 
ou doutorado 
em saúde 
pública, saúde 
coletiva, 
epidemiologia
, gestão e 
planejamento 
em saúde ou 
áreas 
correlatas 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Fisioterapia; 

- Humanização no Atendimento; 

- Sistema Único de Saúde; 

- Promoção à Saúde; 

- Medicina Preventiva; 

- Biologia; 

- Microbiologia; 

- Anatomia; 

- Fisiologia; 

- Bioquímica; 

- Farmacologia aplicada; 

- Fisioterapia aplicada nas diversas áreas de 
atuação:  saúde do idoso, saúde da mulher, 
esportes, terapia intensiva, ortopedia e 
traumatologia; neurologia; preventiva; 
disfunções respiratórias; disfunção 
cardiovascular; reumatologia; 

- Políticas Públicas em Saúde. 

- Saúde Coletiva; 

- Epidemiologia; 

- Gestão e Planejamento em Saúde. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 
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Cargo 
Especialid

ade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Fisioterapia e Terapia Ocupacional; 

- Saúde Coletiva. 

Fonoaudiólog
o 

-----------
---- 

K 

Graduação em 
Fonoaudiologi
a e Registro 
Profissional 
no Conselho 
da Categoria 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Fonoaudiologia; 

- Sistema Único de Saúde; 

- Humanização no Atendimento; 

-Anatomia; 

- Física Aplicada; 

- Fisiologia Humana; 

- Fonética; 

- Fonoaudiologia e a Saúde do Trabalhador; 

- Epidemiologia e Saúde; 

- Disfagia; 

- Audiologia; 

- Voz, linguagem e Motricidade Orofacial; 

- Políticas Públicas em Saúde. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Fonoaudiologia; 

- Saúde Coletiva.  

Fonoaudiólog
o 

Sanitarista K 

Graduação em 
Fonoaudiologi
a e Registro 
Profissional 
no Conselho 
da Categoria 
e, ainda, curso 
de pós-
graduação em 
nível de 
especializaçã
o formalmente 
reconhecido 
ou, mestrado 
ou doutorado 
em saúde 
pública, saúde 
coletiva, 
epidemiologia
, gestão e 
planejamento 
em saúde ou 
áreas 
correlatas 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Fonoaudiologia; 

- Sistema Único de Saúde; 

- Humanização no Atendimento; 

-Anatomia; 

- Física Aplicada; 

- Fisiologia Humana; 

- Fonética; 

- Fonoaudiologia e a Saúde do Trabalhador; 

- Epidemiologia e Saúde; 

- Disfagia; 

- Audiologia; 

- Voz, linguagem e Motricidade Orofacial; 

- Políticas Públicas em Saúde. 

- Saúde Pública; 

- Saúde Coletiva; 

- Especialização em Gestão e Planejamento em 
Saúde; 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 
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Cargo 
Especialid

ade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Fonoaudiologia; 

- Saúde Coletiva.  

Guarda 
Municipal 

Subinspet
or 

K 

Requisitos 
para guarda 
municipal de 
1ª classe e 
capacitação 
específica 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema de Segurança Pública; 

- Legislação aplicada na área de atuação; 

- Direitos Humanos; 

- Uso Progressivo da Força; 

- Relações Humanas; 

- Gestão e gerenciamento de equipes; 

- Gerenciamento de Crises; 

- Técnicas de Entrevista Prévia; 

- Psicologia aplicada na área de Segurança; 

- Vigilância Patrimonial; 

- Legislação de Trânsito e suas atualizações; 

-  Mecanismos e técnicas de fiscalização de 
trânsito; 

- Proteção do Meio Ambiente; 

- Defesa Civil 

- Código Penal e Criminalística; 

- Direção preventiva e reativa; 

- Prevenção de acidentes; 

- Primeiros Socorros. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Direito; 

- Psicologia. 

Instrutor 
Prática 
Desportiva 

-----------
---- 

K 

Graduação em 
Educação 
Física e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Biomecânica do movimento humano; 

- Nutrição, atividade física e genética no esporte 
e na saúde; 

- Desempenho Esportivo; 

- Habilidades Motoras; 

- Desenvolvimento Motor; 

- Estudos Socioculturais do Movimento 
Humano; 

- Aspectos Psicossociais do Esporte; 

- Educação Física e Esporte; 

- Biologia e Fisiologia; 

- Lazer e Movimento; 

- Nutrição Esportiva; 

- Primeiros socorros; 

- Programas de Educação Física e Desporto 
para grupos específicos. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 
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Cargo 
Especialid

ade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Educação; 

- Educação Física. 

Jornalista 
-----------
---- 

K 

Graduação em 
Jornalismo ou 
Comunicação 
Social e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Jornalismo; 

- Comunicação Social; 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Comunicação; 

- Linguística; 

- Letras; 

- Artes. 

Nutricionista 
-----------
---- 

K 

Graduação em 
Nutrição e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

-Nutrição; 

- Bioquímica; 

- Avaliação Nutricional; 

- Microbiologia e Imunologia; 

- Fisiologia; 

- Nutrição Humana; 

- Nutrição e Dietética; 

-Nutrição Esportiva 

- Nutrição e Saúde Coletiva; 

- Farmacologia aplicada; 

- Bromatologia; 

- Tecnologia dos Alimentos. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Nutrição; 

- Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

Nutricionista Sanitarista K 

Graduação em 
Nutrição e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 
e, ainda, curso 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

Temáticas relativas às atividades: 

-Nutrição; 

- Bioquímica; 

- Avaliação Nutricional; 

- Microbiologia e Imunologia; 
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Cargo 
Especialid

ade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

de pós-
graduação em 
nível de 
especializaçã
o formalmente 
reconhecido 
ou, mestrado 
ou doutorado 
em saúde 
pública, saúde 
coletiva, 
epidemiologia
, gestão e 
planejamento 
em saúde ou 
áreas 
correlatas. 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

- Fisiologia; 

- Nutrição Humana; 

- Nutrição e Dietética; 

-Nutrição Esportiva 

- Nutrição e Saúde Coletiva; 

- Farmacologia aplicada; 

- Bromatologia; 

- Tecnologia dos Alimentos. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Nutrição; 

- Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

Pedagogo 
-----------
---- 

K 

Graduação em 
Pedagogia e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Educação; 

- Fundamentos da Educação; 

- Planejamento e Avaliação Educacional; 

- Ensino-aprendizagem; 

- Currículo; 

- Coordenação de Projetos; 

- Análise de demandas, elaboração e 
acompanhamento de formações gerais e 
específicas. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Educação.  

Psicólogo 
-----------
---- 

K 

Graduação em 
Psicologia e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
da Categoria 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Psicologia; 

- Fundamentos e Medidas da Psicologia; 

- Psicologia Experimental; 

- Psicologia Fisiológica; 

- Psicologia Comparativa; 

- Psicologia Social; 

- Psicologia Cognitiva; 

- Psicologia do Desenvolvimento Humano; 

- Psicologia do Ensino e da Aprendizagem; 

- Psicologia do Trabalho e Organizacional; 

- Tratamento e Prevenção Psicológica. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 
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Cargo 
Especialid

ade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Psicologia. 

Psicólogo Sanitarista K 

Graduação em 
Psicologia e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
da Categoria 
e, ainda, curso 
de pós-
graduação em 
nível de 
especializaçã
o formalmente 
reconhecido 
ou, mestrado 
ou doutorado 
em saúde 
pública, saúde 
coletiva, 
epidemiologia
, gestão e 
planejamento 
em saúde ou 
áreas 
correlatas 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Psicologia; 

- Fundamentos e Medidas da Psicologia; 

- Psicologia Experimental; 

- Psicologia Fisiológica; 

- Psicologia Comparativa; 

- Psicologia Social; 

- Psicologia Cognitiva; 

- Psicologia do Desenvolvimento Humano; 

- Psicologia do Ensino e da Aprendizagem; 

- Psicologia do Trabalho e Organizacional; 

- Tratamento e Prevenção Psicológica; 

- Saúde Pública. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Psicologia; 

- Saúde Coletiva. 

Relações 
Públicas 

-----------
---- 

K 

Graduação em 
Relações 
Públicas e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
da Categoria 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Relações Públicas; 

- Comunicação; 

- Filosofia; 

- Sociologia; 

- Economia; 

- Direito; 

- Antropologia; 

- Psicologia; 

- Estética e Artes; 

- Ciência Política; 

-  Administração. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Comunicação. 

Técnico em 
Gestão 
Educacional 

-----------
---- 

K 
Graduação em 
curso superior 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

Temáticas relativas às atividades: 

- Administração Pública e Governo; 

- Administração e Compras Públicas;  

- Gestão e Políticas Públicas; 

- Gestão de Pessoal e de Contratos; 
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Cargo 
Especialid

ade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

- Economia, Finanças e Controladoria; 

- Gestão em Educação; 

- Tecnologia e Sistemas de Informação. 

- Direito e legislação;  

- Matemática e Estatística;  

- Psicologia e Sociologia; 

- Língua Estrangeira; 

- Responsabilidade Social e Terceiro Setor. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Educação; 

- Administração. 

Terapeuta 
Ocupacional 

-----------
---- 

K 

Graduação em 
Terapia 
Ocupacional e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
da Categoria 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 
são aceitáveis para 
Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Terapia Ocupacional; 

- Psicologia; 

- Biologia Humana; 

- Anatomia; 

- Fisiologia; 

- Terapia Ocupacional em grupos; 

- Terapia Ocupacional social; 

- Terapia Ocupacional e as práticas corporais; 

- Terapia ocupacional em Saúde Mental e 
Atenção Psicossocial; 

- Terapia Ocupacional e saúde da pessoa com 
deficiência. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Fisioterapia e Terapia Ocupacional; 

- Psicologia. 

Terapeuta 
Ocupacional 

Sanitarista K 

Graduação em 
Terapia 
Ocupacional e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
da Categoria 
e, ainda, curso 
de pós-
graduação em 
nível de 
especializaçã
o formalmente 
reconhecido 
ou, mestrado 
ou doutorado 
em saúde 
pública, saúde 

Títulos com 
correlação a analisar 
conforme a coluna de 
áreas de 
conhecimento: 

2º título de 
Ensino Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e 
especialidade, não 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 

Temáticas relativas às atividades: 

- Terapia Ocupacional; 

- Psicologia; 

- Biologia Humana; 

- Anatomia; 

- Fisiologia; 

- Terapia Ocupacional em grupos; 

- Terapia Ocupacional social; 

- Terapia Ocupacional e as práticas corporais; 

- Terapia ocupacional em Saúde Mental e 
Atenção Psicossocial; 

- Terapia Ocupacional e saúde da pessoa com 
deficiência. 

- Saúde Pública; 

- Saúde Coletiva; 
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Cargo 
Especialid

ade 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de conhecimento 
com correlação com as atividades do Cargo e 

Especialidade 

coletiva, 
epidemiologia
, gestão e 
planejamento 
em saúde ou 
áreas 
correlatas 

são aceitáveis para 
Incentivo. 

– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

- Epidemiologia; 

- Gestão e Planejamento em Saúde. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Fisioterapia e Terapia Ocupacional; 

- Psicologia; 

- Saúde Coletiva. 

 

Quadro 12: Cargo e especialidades da Classe L: 

Cargos e especialidades analisadas neste quadro 

Cargo Especialidade Cargo Especialidade Cargo Especialidade 

Auditor Fiscal Tributário ----------------- 

Enfermeiro 

Generalista 

Farmacêutico 

----------------- 

Coordenador Técnico (*) ----------------- Sanitarista Sanitarista       

----------------- ----------------- Saúde da Família Guarda Municipal Inspetor 

----------------- ----------------- Saúde Mental ----------------- ----------------- 

(*) cargo em extinção     

 

Cargo 
Especialidad

e 

C
la

s
s

e
 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

Auditor 
Fiscal 
Tributário 

-------------
-- 

L 

Graduação em 
curso superior 
em 
Administração
, Ciências 
Contábeis, 
Direito ou, 
Economia 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Contabilidade,  

- Auditoria; 

- Administração Pública; 

-Economia e finanças públicas; 

- Direito Civil; 

- Direito Penal; 

- Direito Comercial; 

- Direito Administrativo; 

- Direito Constitucional; 

- Direito Previdenciário e tributário. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Administração; 

- Direito; 

- Economia. 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

Coordenador 
Técnico 

-------------
-- 

L 
Graduação em 
curso superior 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Administração Pública e Governo; 

- Administração e Compras Públicas;  

- Gestão e Políticas Públicas; 

- Gestão de Pessoal e de Contratos; 

- Economia, Finanças e Controladoria; 

- Tecnologia e Sistemas de Informação. 

- Direito e legislação;  

- Matemática e Estatística;  

- Psicologia e Sociologia; 

- Língua Estrangeira; 

- Responsabilidade Social e Terceiro Setor. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Administração. 

Enfermeiro Generalista L 

Graduação em 
Enfermagem e 
Registro 
Profissional 
no COREN 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema Único de Saúde; 

- Enfermagem; 

- Epidemiologia; 

- Cuidados em Saúde: criança, família, da 
mulher, materna e neonatal; 

- Políticas e Práticas em Saúde Mental; 

- Enfermagem em Saúde Coletiva; 

- Políticas Públicas de Saúde; 

- Teorias e práticas de Enfermagem; 

- Humanização no Atendimento; 

- Anatomia Humana; 

- Farmacologia, biologia, bioquímica e 
genética. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

-Enfermagem; 

- Saúde Coletiva. 

Enfermeiro Sanitarista L 

Graduação em 
Enfermagem e 
Registro 
Profissional 
no COREN e, 
ainda, curso 
de pós-
graduação em 
nível de 
especialização 
formalmente 
reconhecido 
ou, mestrado 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema Único de Saúde; 

- Saúde Coletiva; 

- Especialização na Área de Enfermagem; 

- Humanização no Atendimento; 

- Especialização em Enfermagem; 

- Especialização em Saúde Pública; 

- Especialização em Saúde Coletiva; 

- Especialização em Epidemiologia; 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

ou doutorado 
em saúde 
pública, saúde 
coletiva, 
epidemiologia, 
gestão e 
planejamento 
em saúde ou 
áreas 
correlatas 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

- Especialização em Gestão e Planejamento 
em Saúde; 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Enfermagem; 

- Saúde Coletiva. 

Enfermeiro 
Saúde da 
Família 

L 

Graduação em 
Enfermagem e 
Registro 
Profissional 
no COREN 

 

(lotação em 
unidade 
vinculada à 
estratégia de 
saúde da 
família.) 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Enfermagem; 

- Sistema Único de Saúde; 

- Epidemiologia; 

- Cuidados em Saúde: criança, família, da 
mulher, materna e neonatal; 

- Políticas e Práticas em Saúde Mental; 

- Enfermagem em Saúde Coletiva; 

- Políticas Públicas de Saúde; 

- Teorias e práticas de Enfermagem; 

- Humanização no Atendimento; 

- Anatomia Humana; 

- Farmacologia, biologia, bioquímica e 
genética. 

- Saúde Pública; 

- Gestão e Planejamento em Saúde; 

- Saúde da Família; 

-  Humanização no Atendimento. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Enfermagem; 

- Saúde Coletiva. 

Enfermeiro 
Saúde 
Mental 

L 

Graduação em 
Enfermagem e 
Registro 
Profissional 
no COREN 

 

(lotação em 
unidade 
vinculada à 
saúde mental.) 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 

Temáticas relativas às atividades: 

- Enfermagem; 

- Sistema Único de Saúde; 

- Epidemiologia; 

- Cuidados em Saúde: criança, família, da 
mulher, materna e neonatal; 

- Políticas e Práticas em Saúde Mental; 

- Enfermagem em Saúde Coletiva; 

- Políticas Públicas de Saúde; 

- Teorias e práticas de Enfermagem; 

- Humanização no Atendimento; 

- Anatomia Humana; 

- Farmacologia, biologia, bioquímica e 
genética. 

- Saúde Pública; 

- Gestão e Planejamento em Saúde; 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

capacitação com verificação de 
conhecimento. 

- Saúde da Família; 

-  Humanização no Atendimento; 

- Saúde Pública; 

- Medicina Preventiva. 

- Saúde Mental. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Enfermagem; 

- Saúde Coletiva. 

Farmacêutic
o 

-------------
-- 

L 

Graduação em 
Farmácia e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
da Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema Único de Saúde. 

- Farmácia; 

- Humanização no Atendimento; 

- Técnicas de fracionamento e 
armazenamento de medicamentos e insumos 
de saúde; 

- Biossegurança; 

- Farmacoterapia, Farmatécnica, 
Farmoquímica, Cosmetologia e Fitoterapia. 

- Anatomia Humana, Biologia e Genética 
Humana; 

- Química e Bioquímica; 

- Microbiologia, Imunologia e Parasitologia; 

- Hematologia e Patologia; 

- Noções básicas de cuidados em saúde e 
primeiros socorros.  

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Farmácia; 

- Saúde Coletiva. 

Farmacêutic
o 

Sanitarista L 

Graduação em 
Farmácia e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
da Categoria e, 
ainda, curso 
de pós-
graduação em 
nível de 
especialização 
formalmente 
reconhecido 
ou, mestrado 
ou doutorado 
em saúde 
pública, saúde 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema Único de Saúde. 

- Farmácia; 

- Humanização no Atendimento; 

- Técnicas de fracionamento e 
armazenamento de medicamentos e insumos 
de saúde; 

- Biossegurança; 

- Farmacoterapia, Farmatécnica, 
Farmoquímica, Cosmetologia e Fitoterapia. 

- Anatomia Humana, Biologia e Genética 
Humana; 

- Química e Bioquímica; 

- Microbiologia, Imunologia e Parasitologia; 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

coletiva, 
epidemiologia, 
gestão e 
planejamento 
em saúde ou 
áreas 
correlatas 

não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

- Hematologia e Patologia; 

- Noções básicas de cuidados em saúde e  

- Saúde Pública; 

- Saúde Coletiva; 

- Epidemiologia; 

- Planejamento em Saúde. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Farmácia; 

- Saúde Coletiva. 

Guarda 
Municipal 

Inspetor L 

Requisitos 
para guarda 
municipal, 
subinspetor e 
capacitação 
específica 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Sistema de Segurança Pública; 

- Legislação aplicada na área de atuação; 

- Direitos Humanos; 

- Uso Progressivo da Força; 

- Relações Humanas; 

- Gestão e gerenciamento de equipes; 

- Gerenciamento de Crises; 

- Técnicas de Entrevista Prévia; 

- Psicologia aplicada na área de Segurança; 

- Vigilância Patrimonial; 

- Legislação de Trânsito e suas atualizações; 

-  Mecanismos e técnicas de fiscalização de 
trânsito; 

- Proteção do Meio Ambiente; 

- Defesa Civil 

- Código Penal e Criminalística; 

- Direção preventiva e reativa; 

- Prevenção de acidentes; 

- Primeiros Socorros. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Direito; 

- Psicologia. 
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Quadro 13: Cargo e especialidades da Classe M: 

Cargos e especialidades analisadas neste quadro 

Cargo Especialidade Cargo Especialidade Cargo Especialidade Cargo Especialidade 

Dentista 

----------------- 

Médico 

Acupunturista 

Médico 

Endoscopista 

Médico 

Otorrinolaringologista 

Endodontia Anestesiologista Gastroenterologista Patologia 

Odontopediatria Angiologista Geriatra Pediatra 

Periodontia 
Cancerologista 
(Oncologia) 

Ginecologista e Obstetra       Pneumologista 

Sanitarista Cardiologista Hematologista Pneumopediatra 

Traumatologia / 
Cirurgia 
Bucomaxilo 

Cirurgia 
Cardiovascular 

Homeopata Psiquiatra 

------------------------  Cirurgia Geral  Infectologista  Psiquiatra Infantil 

Diretor de 
Escola (*) 

-----------------  Cirurgia Pediátrica  Mastologista  Radiologista 

------------------------  Cirurgia Plástica  Medicina Intensiva  Reumatologista 

Médico 
Veterinário 

----------------- 

 

Clínico Geral 

 

Nefrologista 

 

Sanitarista 

Sanitarista       Coloproctologista Neonatologia Saúde da Família 

------------------------  Dermatologista  Neurologista  Saúde Ocupacional 

Procurador 
Judicial 

-----------------  Emergência Adulta  Neuropediatra  Ultrassonografista 

------------------------  

Emergência 
Pediátrica 

 

Oftalmologista 

 

Urologista 

Endocrinologista Ortopedista ----------------- 

(*) cargo em extinção       

 

Cargo 
Especialidad

e 

C
la

s
s

e
 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

Dentista 
-------------
-- 

M 

Graduação 
Superior em 
Odontologia e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Odontologia; 

- Sistema Único de Saúde; 

- Fundamentos da área de Saúde; 

- Anatomia Humana; 

- Oclusão dentária; 

- Tipos e funções de cada prótese dentária; 

- Saúde Coletiva em Odontologia; 

- Especializações na área de atuação; 

- Atualização na área de atuação; 

- Humanização no Atendimento. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Odontologia; 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

- Saúde Coletiva. 

Dentista Endodontia M 

Graduação 
Superior em 
Odontologia e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria e, 
ainda, curso 
de pós-
graduação em 
nível de 
especialização 
formalmente 
reconhecido 
ou, mestrado 
ou doutorado 
em endodontia 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Odontologia 

- Endodontia; 

- Sistema Único de Saúde; 

- Fundamentos da área de Saúde; 

- Anatomia Humana; 

- Oclusão dentária; 

-  Saúde Coletiva em Odontologia; 

- Especializações na área de atuação; 

- Atualização na área de atuação; 

- Humanização no Atendimento. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Odontologia; 

- Saúde Coletiva. 

Dentista 
Odontopedia
tria 

M 

Graduação 
Superior em 
Odontologia e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria e, 
ainda, curso 
de pós-
graduação em 
nível de 
especialização 
formalmente 
reconhecido 
ou, mestrado 
ou doutorado 
em 
Odontopediatri
a 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Odontologia 

- Odontopediatria; 

- Sistema Único de Saúde; 

- Fundamentos da área de Saúde; 

- Anatomia Humana; 

- Oclusão dentária; 

-  Saúde Coletiva em Odontologia; 

- Especializações na área de atuação; 

- Atualização na área de atuação; 

- Humanização no Atendimento. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Odontologia; 

- Saúde Coletiva. 

Dentista Periodontia M 

Graduação 
Superior em 
Odontologia e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria e, 
ainda, curso 
de pós-
graduação em 
nível de 
especialização 
formalmente 
reconhecido 
ou, mestrado 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

Temáticas relativas às atividades: 

- Odontologia 

- Periodontia; 

- Sistema Único de Saúde; 

- Fundamentos da área de Saúde; 

- Anatomia Humana; 

- Oclusão dentária; 

-  Saúde Coletiva em Odontologia; 

- Especializações na área de atuação; 

- Atualização na área de atuação; 

       - Humanização no Atendimento. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

ou doutorado 
em 
Periodontia 

correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Odontologia; 

- Saúde Coletiva. 

Dentista Sanitarista M 

Graduação 
Superior em 
Odontologia e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria e, 
ainda, curso 
de pós-
graduação em 
nível de 
especialização 
formalmente 
reconhecido 
ou, mestrado 
ou doutorado 
em saúde 
pública, saúde 
coletiva, 
epidemiologia, 
gestão e 
planejamento 
em saúde ou 
áreas 
correlatas 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Odontologia 

- Sistema Único de Saúde; 

- Fundamentos da área de Saúde; 

- Anatomia Humana; 

- Oclusão dentária; 

-  Saúde Coletiva em Odontologia; 

- Especializações na área de atuação; 

- Atualização na área de atuação; 

       - Humanização no Atendimento. 

- Saúde Coletiva em Odontologia; 

- Saúde Pública; 

- Saúde Coletiva; 

- Epidemiologia; 

- Gestão e Planejamento em Saúde. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Odontologia; 

- Saúde Coletiva. 

Dentista 
Traumatolog
ia / Cirurgia 
Bucomaxilo 

M 

Graduação 
Superior em 
Odontologia e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria e, 
ainda, curso 
de pós-
graduação em 
nível de 
especialização 
formalmente 
reconhecido 
ou, mestrado 
ou doutorado 
em 
Traumatologia 
e Cirurgia 
Bucomaxilofac
ial 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Odontologia; 

- Traumatologia/ Cirurgia Bucomaxilo; 

- Sistema Único de Saúde; 

- Fundamentos da área de Saúde; 

- Anatomia Humana; 

- Oclusão dentária; 

-  Saúde Coletiva em Odontologia; 

- Especializações na área de atuação; 

- Atualização na área de atuação; 

       - Humanização no Atendimento. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

-  Odontologia; 

- Saúde Coletiva. 

Diretor de 
Escola 

-------------
-- 

M 
Graduação em 
curso superior 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Pedagogia; 

- Psicologia da Educação; 

- Filosofia da Educação; 

- História da Educação; 

- Sociologia da Educação; 

- Políticas Públicas para Educação; 

- Legislação para Educação; 

- Administração Escolar; 

- Supervisão Escolar; 

- Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

- Educação Integral; 

- Educação Inclusiva; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Tecnologias na Área da Educação; 

- Base Nacional Comum Curricular; 

- Alfabetização / Letramento; 

- Pesquisa e avaliação na Área de Educação; 

- Aprendizagem Cooperativa; 

- Diversidade na Educação. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Educação. 

Médico 
Veterinário 

-------------
-- 

M 

Graduação em 
Medicina 
Veterinária e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
da Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina Veterinária; 

- Genética e Evolução; 

- Biologia; 

- Bioquímica; 

- Anatomia; 

- Fisiologia; 

- Farmacologia; 

- Imunologia; 

- Parasitologia Veterinária; 

- Alimentação Animal; 

- Epidemiologia Veterinária; 

- Patologia Animal; 

- Gerenciamento em Saúde Animal e Saúde 
Pública; 

- Técnica Cirúrgica pequenos e grandes 
animais; 

- Bem estar animal; 

- Medicina Veterinária Preventiva; 

- Reprodução Animal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina Veterinária; 

- Zootecnia. 

Médico 
Veterinário 

Sanitarista M 

Graduação em 
Medicina 
Veterinária e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
da Categoria e, 
ainda, curso 
de pós-
graduação em 
nível de 
especialização 
formalmente 
reconhecido 
ou, mestrado 
ou doutorado 
em saúde 
pública, saúde 
coletiva, 
epidemiologia, 
gestão e 
planejamento 
em saúde ou 
áreas 
correlatas 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina Veterinária; 

- Genética e Evolução; 

- Biologia; 

- Bioquímica; 

- Anatomia; 

- Fisiologia; 

- Farmacologia; 

- Imunologia; 

- Parasitologia Veterinária; 

- Alimentação Animal; 

- Epidemiologia Veterinária; 

- Patologia Animal; 

- Gerenciamento em Saúde Animal e Saúde 
Pública; 

- Técnica Cirúrgica pequenos e grandes 
animais; 

- Bem estar animal; 

- Medicina Veterinária Preventiva; 

- Reprodução Animal. 

- Saúde Pública; 

- Saúde Coletiva; 

- Epidemiologia; 

- Gestão e Planejamento em Saúde; 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina Veterinária; 

- Zootecnia. 

Procurador 
Judicial 

-------------
-- 

M 

Graduação em 
Direito e 
Registro na 
Ordem dos 
Advogados do 
Brasil 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 

Temáticas relativas às atividades: 

- Direito Público; 

- Direito Administrativo e Previdenciário; 

- Direito Tributário; 

- Direito Ambiental e Urbanístico; 

- Direito Constitucional e Controle de 
Legalidade; 

- Direito Civil e Processual Civil; 

- Direito Penal e Processual Penal; 

- Direito Trabalhista; 

- Direito do Consumidor e Empresarial; 

- Controle Público e Social das Ações e 
Contas Públicas Municipal; 

- Consultoria Jurídica e Elaboração 
Normativa e Processo Legislativo; 

- Gestão de Equipes e Conflitos; 

- Gestão Pública. 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Direito. 

Médico 
Acupunturist
a 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
reconhecida 
em 
Acupuntura. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde; 

- Acupuntura; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 

Médico 
Anestesiolog
ista 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em 
anestesiologia 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde; 

- Anestesiologia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 

Médico Angiologista M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em Angiologia 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde; 

- Angiologia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Pública. 

Médico 
Cancerologis
ta 
(Oncologia) 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em 
Cancerologia 
(Oncologia) 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde; 

- Cancerologia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

- Saúde Coletiva. 

Médico 
Cardiologist
a 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em 
Cardiologia. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde; 

- Cardiologia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial em Saúde; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 

Médico 
Cirurgia 
Cardiovascul
ar 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em Cirurgia 
Cardiovascular
. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde; 

- Cirurgia Cardiovascular; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

Médico 
Cirurgia 
Geral 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em Cirurgia 
Geral. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde; 

- Cirurgia Geral; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Cirurgia; 

- Saúde Coletiva. 

Médico 
Cirurgia 
Pediátrica 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em Cirurgia 
Pediátrica. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde; 

- Cirurgia Pediátrica; 

- Saúde Materno-Infantil; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Cirurgia; 

- Saúde Coletiva. 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

Médico 
Cirurgia 
Plástica 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em Cirurgia 
Plástica. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde; 

- Cirurgia Plástica e Restauradora; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Cirurgia; 

- Saúde Coletiva. 

Médico Clínico Geral M 

Graduação em 
Medicina e 
Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde; 

- Clínica Geral; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

Médico 
Coloproctolo
gista 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em 
Coloproctologi
a. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde; 

- Coloproctologia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 

Médico 
Dermatologi
sta 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em 
Dermatologia. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde; 

- Dermatologia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

Médico 
Emergência 
Adulta 

M 

Graduação em 
Medicina e 
curso 
específico na 
área de 
emergência. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Emergência Adulta; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 

Médico 
Emergência 
Pediátrica 

M 

Graduação em 
Medicina, 
curso 
específico na 
área de 
emergência e 
especialização 
em pediatria. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Emergência Pediatria; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

Médico 
Endocrinolog
ista 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em 
Endocrinologia
. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Endocrinologia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 

Médico 
Endoscopist
a 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em 
Endoscopia. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Endoscopia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

Médico 
Gastroentero
logista 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em 
Gastroenterolo
gia. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Gastroenterologia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 

Médico Geriatra M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em Geriatria. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde; 

- Geriatria; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

Médico 
Ginecologist
a e Obstetra 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em 
Ginecologia e 
Obstetrícia. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Ginecologia e Obstetrícia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 

Médico 
Hematologis
ta 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em 
Hematologia. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Hematologia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

Médico Homeopata M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
reconhecida 
em 
Homeopatia. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Homeopatia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 

Médico 
Infectologist
a 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em 
Infectologia. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Infectologia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

Médico Mastologista M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em 
Mastologia. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Mastologia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

-Medicina; 

- Saúde Coletiva. 

Médico 
Medicina 
Intensiva 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em Medicina 
Intensiva. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Medicina Intensiva; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

Médico Nefrologista M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em Nefrologia. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Nefrologia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 

Médico 
Neonatologi
a 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em 
Neonatologia. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Pediatria; 

- Neonatologia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

Médico Neurologista M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em 
Neurologia. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Neurologia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 

Médico 
Neuropediatr
a 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em Neurologia 
Pediátrica. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Pediatria; 

- Neuropediatria; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

Médico 
Oftalmologis
ta 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em 
Oftalmologia. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Oftalmologia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 

Médico Ortopedista M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em Ortopedia. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Ortopedia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

Médico 
Otorrinolarin
gologista 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em 
Otorrinolaring
ologia. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Otorrinolaringologia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 

Médico Patologia M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em Patologia. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Patologia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

Médico Pediatra M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em Pediatria. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Pediatria; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 

Médico 
Pneumologis
ta 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em 
Pneumologia. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Pneumologia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

Médico 
Pneumopedi
atra 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em 
Pneumologia 
Pediátrica. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Pneumologia 

- Pediatria; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 

Médico Psiquiatra M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em 
Psiquiatria. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Psiquiatria; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

Médico 
Psiquiatra 
Infantil 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em 
Psiquiatria. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Psiquiatria; 

- Pediatria. 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 

Médico Radiologista M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em Radiologia. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Radiologia Médica; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

Médico 
Reumatologi
sta 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em 
Reumatologia. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Reumatologia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 

Médico Sanitarista M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em 
Sanitarismo 
ou Saúde 
Pública. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

Médico 
Saúde da 
Família 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em Saúde da 
Família, ou em 
Clínica Geral, 
Pediatria, 
Ginecologia e 
Obstetrícia. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde da Família; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 

Médico 
Saúde 
Ocupacional 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em Saúde 
Ocupacional 
ou Medicina 
do Trabalho. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde Ocupacional; 

- Medicina do Trabalho; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 
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Cargo 
Especialidad

e 
C

la
s

s
e

 

Escolaridade 
Mínima 

Exigida para 
ingresso 

Formação Acadêmica 
para Incentivo à 

Titulação 

Carga horária de capacitação e 
títulos admitidos para Progressão 

por Titulação Profissional 

Conteúdos programáticos e áreas de 
conhecimento com correlação com as atividades 

do Cargo e Especialidade 

Médico 
Ultrassonogr
afista 

M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em 
Ultrassonograf
ia. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde; 

- Ultrassonografia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Médica; 

- Saúde Coletiva. 

Médico Urologista M 

Graduação em 
Medicina e 
especialização 
em Urologia. 

Registro 
Profissional 
no Conselho 
de Categoria 

Títulos com correlação 
a analisar conforme a 
coluna de áreas de 
conhecimento: 

2º título de Ensino 
Superior. 

Títulos de pós-
graduação: 

Especialização; 

Mestrado; 

Doutorado. 

Títulos de pós-
graduação com 
correlação com o 
cargo e especialidade, 
não são aceitáveis 
para Incentivo. 

Nível de Capacitação: 

I – Exigência Mínima da 
Classe 

Critério: pós-graduação 

II –1ª Especialização; 

III –2ª Especialização; 

IV –Mestrado; 

V –Doutorado. 

Critério: capacitação 

II –180 horas 

III –360 horas 

IV –720 horas 

V –1.080 horas 

Para efeito desta análise serão 
aceitos títulos de pós-graduação 
– lato e stricto sensu e de 
conclusão de atividades de 
capacitação com verificação de 
conhecimento. 

Temáticas relativas às atividades: 

- Medicina; 

- Saúde 

- Urologia; 

- Ciências Médicas; 

- Princípios do Desenvolvimento das 
Doenças; 

- Farmacologia; 

- Anatomia; 

- Genética Humana; 

- Fisiologia; 

- Reabilitação; 

- Patologias; 

- Doenças e situações cirúrgicas; 

- Medicina Legal. 

Conteúdos gerais comuns à função pública: 

- Biossegurança e saúde ocupacional; 

- Direitos e deveres do profissional (estatuto e 
carreira dos servidores); 

- Dinâmica da gestão municipal e das ações 
relacionadas ao servidor; 

- Formação Gerencial; 

- Relação Interpessoal; 

- Língua Brasileira de Sinais; 

- Segurança do Trabalho. 

Áreas de conhecimento com correlação direta, para 
efeito de análise de títulos de educação formal: 

- Medicina; 

- Saúde Coletiva. 
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ANEXO II – Tabelas Capes e CNPq das Áreas de Conhecimento 

 

 

A classificação das Áreas do Conhecimento tem finalidade eminentemente prática, objetivando proporcionar às Instituições de ensino, pesquisa e inovação uma maneira ágil e 
funcional de sistematizar e prestar informações concernentes a projetos de pesquisa e recursos humanos aos órgãos gestores da área de ciência e tecnologia. 

A organização das Áreas do Conhecimento na tabela apresenta uma hierarquização em quatro níveis, do mais geral ao mais específico, abrangendo nove grandes áreas nas quais se 
distribuem as 48 áreas de avaliação da CAPES. Estas áreas de avaliação, por sua vez, agrupam áreas básicas (ou áreas do conhecimento), subdivididas em subáreas e especialidades: 

 

1º nível – Grande Área: aglomeração de diversas áreas do conhecimento, em virtude da afinidade de seus objetos, métodos cognitivos e recursos instrumentais refletindo 
contextos sociopolíticos específicos; 

2º nível – Área do Conhecimento (Área Básica): conjunto de conhecimentos inter-relacionados, coletivamente construído, reunido segundo a natureza do objeto de 
investigação com finalidades de ensino, pesquisa e aplicações práticas; 

3º nível – Subárea: segmentação da área do conhecimento (ou área básica) estabelecida em função do objeto de estudo e de procedimentos metodológicos reconhecidos e 
amplamente utilizados; 

4º nível – Especialidade: caracterização temática da atividade de pesquisa e ensino. Uma mesma especialidade pode ser enquadrada em diferentes grandes áreas, áreas 
básicas e subáreas.3 

 

As tabelas abaixo serão utilizadas como referência de análise de títulos para efeito de concessão de Progressão na Carreira e de Incentivo à Titulação, na forma da Resolução do 
Conselho Municipal de Política e Administração de Pessoal. 

 

Grande Área 01 – Ciências Exatas e da Terra 

Código 

Capes / CNPq 

G
ra

n
d

e
 Á

re
a

 

Á
re

a
 d

o
 

C
o

n
h

e
c

im
e

n
to

 

S
u

b
á

re
a

 d
o

 
C

o
n

h
e

c
im

e
n

to
 

Especialidade 

1.00.00.00-3 Ciências Exatas e da Terra 

1.01.00.00-8  Matemática 

1.01.01.00-4   Álgebra 

1.01.01.01-2    Conjuntos 

1.01.01.02-0    Lógica Matemática 

1.01.01.03-9    Teoria dos Números 

1.01.01.04-7    Grupo de Álgebra Não-Comutativa 

1.01.01.05-5    Álgebra Comutativa 

1.01.01.06-3    Geometria Algébrica 

1.01.02.00-0   Análise 

1.01.02.01-9    Análise Complexa 

1.01.02.02-7    Análise Funcional 

1.01.02.03-5    Análise Funcional Não-Linear 

1.01.02.04-3    Equações Diferenciais Ordinárias 

1.01.02.05-1    Equações Diferenciais Parciais 

1.01.02.06-0    Equações Diferenciais Funcionais 

1.01.03.00-7   Geometria e Topologia 

1.01.03.01-5    Geometria Diferencial 

1.01.03.02-3    Topologia Algébrica 

1.01.03.03-1    Topologia das Variedades 

1.01.03.04-0    Sistemas Dinâmicos 

1.01.03.05-8    Teoria das Singularidades e Teoria das Catástrofes 

1.01.03.06-6    Teoria das Folheações 

1.01.04.00-3   Matemática Aplicada 

1.01.04.01-1    Física Matemática 

1.01.04.02-0    Análise Numérica 

1.01.04.03-8    Matemática Discreta e Combinatória 

1.02.00.00-2  Probabilidade e Estatística 

 
3 O texto acima foi extraído do sítio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) na rede mundial de computadores. 
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Código 

Capes / CNPq 
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o

 
C

o
n

h
e

c
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e
n

to
 

Especialidade 

1.02.01.00-9   Probabilidade 

1.02.01.01-7    Teoria Geral e Fundamentos da Probabilidade 

1.02.01.02-5    Teoria Geral e Processos Estocásticos 

1.02.01.03-3    Teoremas de Limite 

1.02.01.04-1    Processos Markovianos 

1.02.01.05-0    Análise Estocástica 

1.02.01.06-8    Processos Estocásticos Especiais 

1.02.02.00-5   Estatística 

1.02.02.01-3    Fundamentos da Estatística 

1.02.02.02-1    Inferência Paramétrica 

1.02.02.03-0    Inferência Não-Paramétrica 

1.02.02.04-8    Inferência em Processos Estocásticos 

1.02.02.05-6    Análise Multivariada 

1.02.02.06-4    Regressão e Correlação 

1.02.02.07-2    Planejamento de Experimentos 

1.02.02.08-0    Análise de Dados 

1.02.03.00-1   Probabilidade e Estatística Aplicadas 

1.03.00.00-7  Ciência da Computação 

1.03.01.00-3   Teoria da Computação 

1.03.01.01-1    Computabilidade e Modelos de Computação 

1.03.01.02-0    Linguagens Formais e Autômatos 

1.03.01.03-8    Análise de Algoritmos e Complexidade de Computação 

1.03.01.04-6    Lógicas e Semântica de Programas 

1.03.02.00-0   Matemática da Computação 

1.03.02.01-8    Matemática Simbólica 

1.03.02.02-6    Modelos Analíticos e de Simulação 

1.03.03.00-6   Metodologia e Técnicas da Computação 

1.03.03.01-4    Linguagens de Programação 

1.03.03.02-2    Engenharia de Software 

1.03.03.03-0    Banco de Dados 

1.03.03.04-9    Sistemas de Informação 

1.03.03.05-7    Processamento Gráfico (Graphics) 

1.03.04.00-2   Sistemas de Computação 

1.03.04.01-0    Hardware 

1.03.04.02-9    Arquitetura de Sistemas de Computação 

1.03.04.03-7    Software Básico 

1.03.04.04-5    Teleinformática 

1.04.00.00-1  Astronomia 

1.04.01.00-8   Astronomia de Posição e Mecânica Celeste 

1.04.01.01-6    Astronomia Fundamental 

1.04.01.02-4    Astronomia Dinâmica 

1.04.02.00-4   Astrofísica Estelar 

1.04.03.00-0   Astrofísica do Meio Interestelar 

1.04.03.01-9    Meio Interestelar 

1.04.03.02-7    Nebulosa 

1.04.04.00-7   Astrofísica Extragaláctica 

1.04.04.01-5    Galáxias 

1.04.04.02-3    Aglomerados de Galáxias 
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Especialidade 

1.04.04.03-1    Quasares 

1.04.04.04-0    Cosmologia 

1.04.05.00-3   Astrofísica do Sistema Solar 

1.04.05.01-1    Física Solar 

1.04.05.02-0    Movimento da Terra 

1.04.05.03-8    Sistema Planetário 

1.04.06.00-0   Instrumentação Astronômica 

1.04.06.01-8    Astronomia Ótica 

1.04.06.02-6    Radioastronomia 

1.04.06.03-4    Astronomia Espacial 

1.04.06.04-2    Processamento de Dados Astronômicos 

1.05.00.00-6  Física 

1.05.01.00-2   Física Geral 

1.05.01.01-0    Métodos Matemáticos da Física 

1.05.01.02-9    Física Clássica e Física Quântica; Mecânica e Campos 

1.05.01.03-7    Relatividade e Gravitação 

1.05.01.04-5    Física Estatística e Termodinâmica 

1.05.01.05-3    Metrologia, Técnicas Gerais de Laboratório e Sistema de Instrumentação 

1.05.01.06-1    Instrumentação Específica de Uso Geral em Física 

1.05.02.00-9   Áreas Clássicas de Fenomenologia e suas Aplicações 

1.05.02.01-7    Eletricidade e Magnetismo; Campos e Partículas Carregadas 

1.05.02.02-5    Ótica 

1.05.02.03-3    Acústica 

1.05.02.04-1    Transferência de Calor; Processos Térmicos e Termodinâmicos 

1.05.02.05-0    Mecânica, Elasticidade e Reologia 

1.05.02.06-8    Dinâmica dos Fluidos 

1.05.03.00-5   Física das Partículas Elementares e Campos 

1.05.03.01-3    Teoria Geral de Partículas e Campos 

1.05.03.02-1    Teorias Esp. e Modelos de Interação; Sistemática de Partículas; Raios Cósmicos 

1.05.03.03-0    Reações Específicas e Fenomiologia de Partículas 

1.05.03.04-8    Propriedades de Partículas Específicas e Ressonâncias 

1.05.04.00-1   Física Nuclear 

1.05.04.01-0    Estrutura Nuclear 

1.05.04.02-8    Desintegração Nuclear e Radioatividade 

1.05.04.03-6    Reações Nucleares e Espalhamento Geral 

1.05.04.04-4    Reações Nucleares e Espalhamento (Reações Específicas) 

1.05.04.05-2    Propriedades de Núcleos Específicos 

1.05.04.06-0    Métodos Experimentais e Instrumentação para Partículas Elementares e Física Nuclear 

1.05.05.00-8   Física Atômica e Molecular 

1.05.05.01-6    Estrutura Eletrônica de Átomos e Moléculas; Teoria 

1.05.05.02-4    Espectros Atômicos e Integração de Fótons 

1.05.05.03-2    Espectros Moleculares e Interações de Fótons com Moléculas 

1.05.05.04-0    Processos de Colisão e Interações de Átomos e Moléculas 

1.05.05.05-9    Inf. sobre Átomos e Moléculas Obtidos Experimentalmente; Inst. e Técnicas 

1.05.05.06-7    Estudos de Átomos e Moléculas Especiais 

1.05.06.00-4   Física dos Fluídos, Física de Plasmas e Descargas Elétricas 

1.05.06.01-2    Cinética e Teoria de Transporte de Fluidos; Propriedade Físicas de Gases 

1.05.06.02-0    Física de Plasmas e Descargas Elétricas 
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Especialidade 

1.05.07.00-0   Física da Matéria Condensada 

1.05.07.01-9    Estrutura de Líquidos e Sólidos; Cristalografia 

1.05.07.02-7    Propriedades Mecânicas e Acústicas da Matéria Condensada 

1.05.07.03-5    Dinâmica da Rede e Estatística de Cristais 

1.05.07.04-3    Equação de Estado, Equilíbrio de Fases e Transições de Fase 

1.05.07.05-1    Propriedades Térmicas da Matéria Condensada 

1.05.07.06-0    Propriedades de Transportes de Matéria Condensada (Não Eletrônicas) 

1.05.07.07-8    Campos Quânticos e Sólidos, Hélio, Líquido, Sólido 

1.05.07.08-6    Superfícies e Interfaces; Películas e Filamentos 

1.05.07.09-4    Estados Eletrônicos 

1.05.07.10-8    Transp. Eletrônicos e Propr. Elétricas de Superfícies; Interfaces e Películas 

1.05.07.11-6    Estruturas Eletrônicas e Propr. Elétricas de Superfícies; Interfaces e Películas 

1.05.07.12-4    Supercondutividade 

1.05.07.13-2    Materiais Magnéticos e Propriedades Magnéticas 

1.05.07.14-0    Ressonância Magn. Relax. na Mat. Condens.; Efeitos Mosbauer; Corr. Ang. Perturbada 

1.05.07.15-9    Materiais Dielétricos e Propriedades Dielétricas 

1.05.07.16-7    Prop. Óticas e Espectrosc. da Mat. Condens; Outras Inter. Mat. com Rad. Part 

1.05.07.17-5    Emissão Eletrônica e Iônica por Líquidos e Sólidos; Fenômenos de Impacto 

1.06.00.00-0  Química 

1.06.01.00-7   Química Orgânica 

1.06.01.01-5    Estrutura, Conformação e Estereoquímica 

1.06.01.02-3    Síntese Orgânica 

1.06.01.03-1    Físico-Química Orgânica 

1.06.01.04-0    Fotoquímica Orgânica 

1.06.01.05-8    Química dos Produtos Naturais 

1.06.01.06-6    Evolução, Sistemática e Ecologia Química 

1.06.01.07-4    Polímeros e Colóides 

1.06.02.00-3   Química Inorgânica 

1.06.02.01-1    Campos de Coordenação 

1.06.02.02-0    Não-Metais e Seus Compostos 

1.06.02.03-8    Compostos Organo-Metálicos 

1.06.02.04-6    Determinação de Estruturas de Compostos Inorgânicos 

1.06.02.05-4    Foto-Química Inorgânica 

1.06.02.06-2    Físico-Química Inorgânica 

1.06.02.07-0    Química Bio-Inorgânica 

1.06.03.00-0   Físico-Química 

1.06.03.01-8    Cinética Química e Catálise 

1.06.03.02-6    Eletroquímica 

1.06.03.03-4    Espectroscopia 

1.06.03.04-2    Química de Interfaces 

1.06.03.05-0    Química do Estado Condensado 

1.06.03.06-9    Química Nuclear e Radioquímica 

1.06.03.07-7    Química Teórica 

1.06.03.08-5    Termodinâmica Química 

1.06.04.00-6   Química Analítica 

1.06.04.01-4    Separação 

1.06.04.02-2    Métodos Óticos de Análise 

1.06.04.03-0    Eletroanalítica 
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Especialidade 

1.06.04.04-9    Gravimetria 

1.06.04.05-7    Titimetria 

1.06.04.06-5    Instrumentação Analítica 

1.06.04.07-3    Análise de Traços e Química Ambiental 

1.07.00.00-5  Geociências 

1.07.01.00-1   Geologia 

1.07.01.01-0    Mineralogia 

1.07.01.02-8    Petrologia 

1.07.01.03-6    Geoquímica 

1.07.01.04-4    Geologia Regional 

1.07.01.05-2    Geotectônica 

1.07.01.06-0    Geocronologia 

1.07.01.07-9    Cartografia Geológica 

1.07.01.08-7    Metalogenia 

1.07.01.09-5    Hidrogeologia 

1.07.01.10-9    Prospecção Mineral 

1.07.01.11-7    Sedimentologia 

1.07.01.12-5    Paleontologia Estratigráfica 

1.07.01.13-3    Estratigrafia 

1.07.01.14-1    Geologia Ambiental 

1.07.02.00-8   Geofísica 

1.07.02.01-6    Geomagnetismo 

1.07.02.02-4    Sismologia 

1.07.02.03-2    Geotermia e Fluxo Térmico 

1.07.02.04-0    Propriedades Físicas das Rochas 

1.07.02.05-9    Geofísica Nuclear 

1.07.02.06-7    Sensoriamento Remoto 

1.07.02.07-5    Aeronomia 

1.07.02.08-3    Desenvolvimento de Instrumentação Geofísica 

1.07.02.09-1    Geofísica Aplicada 

1.07.02.10-5    Gravimetria 

1.07.03.00-4   Meteorologia 

1.07.03.01-2    Meteorologia Dinâmica 

1.07.03.02-0    Meteorologia Sinótica 

1.07.03.03-9    Meteorologia Física 

1.07.03.04-7    Química da Atmosfera 

1.07.03.05-5    Instrumentação Meteorológica 

1.07.03.06-3    Climatologia 

1.07.03.07-1    Micrometeorologia 

1.07.03.08-0    Sensoriamento Remoto da Atmosfera 

1.07.03.09-8    Meteorologia Aplicada 

1.07.04.00-0   Geodésia 

1.07.04.01-9    Geodésia Física 

1.07.04.02-7    Geodésia Geométrica 

1.07.04.03-5    Geodésia Celeste 

1.07.04.04-3    Fotogrametria 

1.07.04.05-1    Cartografia Básica 

1.07.05.00-7   Geografia Física 
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Especialidade 

1.07.05.01-5    Geomorfologia 

1.07.05.02-3    Climatologia Geográfica 

1.07.05.03-1    Pedologia 

1.07.05.04-0    Hidrogeografia 

1.07.05.05-8    Geoecologia 

1.07.05.06-6    Fotogeografia (Físico-Ecológica) 

1.07.05.07-4    Geocartografia 

1.08.00.00-0  Oceanografia 

1.08.01.00-6   Oceanografia Biológica 

1.08.01.01-4    Interação entre os Organismos Marinhos e os Parâmetros Ambientais 

1.08.02.00-2   Oceanografia Física 

1.08.02.01-0    Variáveis Físicas da Água do Mar 

1.08.02.02-9    Movimento da Água do Mar 

1.08.02.03-7    Origem das Massas de Água 

1.08.02.04-5    Interação do Oceano com o Leito do Mar 

1.08.02.05-3    Interação do Oceano com a Atmosfera 

1.08.03.00-9   Oceanografia Química 

1.08.03.01-7    Propriedades Químicas da Água do Mar 

1.08.03.02-5    Inter. Químico-Biológicas/Geológicas das Substâncias Químicas da Água do Mar 

1.08.04.00-5   Oceanografia Geológica 

1.08.04.01-3    Geomorfologia Submarina 

1.08.04.02-1    Sedimentologia Marinha 

1.08.04.03-0    Geofísica Marinha 

1.08.04.04-8    Geoquímica Marinha 

 

Grande Área 02 – Ciências Biológicas 
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Especialidade 

2.00.00.00-6 Ciências Biológicas 

2.01.00.00-0  Biologia geral 

2.02.00.00-5  Genética 

2.02.01.00-1   Genética Quantitativa 

2.02.02.00-8   Genética Molecular e de Microorganismos 

2.02.03.00-4   Genética Vegetal 

2.02.04.00-0   Genética Animal 

2.02.05.00-7   Genética Humana e Médica 

2.02.06.00-3   Mutagênese 

2.03.00.00-0  Botânica 

2.03.01.00-6   Paleobotânica 

2.03.02.00-2   Morfologia Vegetal 

2.03.02.01-0    Morfologia Externa 
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Especialidade 

2.03.02.02-9    Citologia Vegetal 

2.03.02.03-7    Anatomia Vegetal 

2.03.02.04-5    Palinologia 

2.03.03.00-9   Fisiologia Vegetal 

2.03.03.01-7    Nutrição e Crescimento Vegetal 

2.03.03.02-5    Reprodução Vegetal 

2.03.03.03-3    Ecofisiologia Vegetal 

2.03.04.00-5   Taxonomia Vegetal 

2.03.04.01-3    Taxonomia de Criptógamos 

2.03.04.02-1    Taxonomia de Fanerógamos 

2.03.05.00-1   Fitogeografia 

2.03.06.00-8   Botânica Aplicada 

2.04.00.00-4  Zoologia 

2.04.01.00-0   Paleozoologia 

2.04.02.00-7   Morfologia dos Grupos Recentes 

2.04.03.00-3   Fisiologia dos Grupos Recentes 

2.04.04.00-0   Comportamento Animal 

2.04.05.00-6   Taxonomia dos Grupos Recentes 

2.04.06.00-2   Zoologia Aplicada 

2.04.06.01-0    Conservação das Espécies Animais 

2.04.06.02-9    Utilização dos Animais 

2.04.06.03-7    Controle Populacional de Animais 

2.05.00.00-9  Ecologia 

2.05.01.00-5   Ecologia Teórica 

2.05.02.00-1   Ecologia de Ecossistemas 

2.05.03.00-8   Ecologia Aplicada 

2.06.00.00-3  Morfologia 

2.06.01.00-0   Citologia e Biologia Celular 

2.06.02.00-6   Embriologia 

2.06.03.00-2   Histologia 

2.06.04.00-9   Anatomia 

2.06.04.01-7    Anatomia Humana 

2.06.04.02-5    Anatomia Animal 

2.07.00.00-8  Fisiologia 

2.07.01.00-4   Fisiologia Geral 

2.07.02.00-0   Fisiologia de Órgãos e Sistemas 

2.07.02.01-9    Neurofisiologia 
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Especialidade 

2.07.02.02-7    Fisiologia Cardiovascular 

2.07.02.03-5    Fisiologia da Respiração 

2.07.02.04-3    Fisiologia Renal 

2.07.02.05-1    Fisiologia Endócrina 

2.07.02.06-0    Fisiologia da Digestão 

2.07.02.07-8    Cinesiologia 

2.07.03.00-7   Fisiologia do Esforço 

2.07.04.00-3   Fisiologia Comparada 

2.08.00.00-2  Bioquímica 

2.08.01.00-9   Química de Macromoléculas 

2.08.01.01-7    Proteínas 

2.08.01.02-5    Lipídeos 

2.08.01.03-3    Glicídios 

2.08.02.00-5   Bioquímica de Microorganismos 

2.08.03.00-1   Metabolismo e Bioenergética 

2.08.04.00-8   Biologia Molecular 

2.08.05.00-4   Enzimologia 

2.09.00.00-7  Biofísica 

2.09.01.00-3   Biofísica Molecular 

2.09.02.00-0   Biofísica Celular 

2.09.03.00-6   Biofísica de Processos e Sistemas 

2.09.04.00-2   Radiologia e Fotobiologia 

2.10.00.00-0  Farmacologia 

2.10.01.00-6   Farmacologia Geral 

2.10.01.01-4    Farmacocinética 

2.10.01.02-2    Biodisponibilidade 

2.10.02.00-2   Farmacologia Autonômica 

2.10.03.00-9   Neuropsicofarmacologia 

2.10.04.00-5   Farmacologia Cardiorenal 

2.10.05.00-1   Farmacologia Bioquímica e Molecular 

2.10.06.00-8   Etnofarmacologia 

2.10.07.00-4   Toxicologia 

2.10.08.00-0   Farmacologia Clínica 

2.11.00.00-4  Imunologia 

2.11.01.00-0   Imunoquímica 

2.11.02.00-7   Imunologia Celular 

2.11.03.00-3   Imunogenética 
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Especialidade 

2.11.04.00-0   Imunologia Aplicada 

2.12.00.00-9  Microbiologia 

2.12.01.00-5   Biologia e Fisiologia dos Mircroorganismos 

2.12.01.01-3    Virologia 

2.12.01.02-1    Bacteriologia 

2.12.01.03-0    Micologia 

2.12.02.00-1   Microbiologia Aplicada 

2.12.02.01-0    Microbiologia Médica 

2.12.02.02-8    Microbiologia Industrial e de Fermentação 

2.13.00.00-3  Parasitologia 

2.13.01.00-0   Protozoologia de Parasitos 

2.13.01.01-8    Protozoologia Parasitária Humana 

2.13.01.02-6    Protozoologia Parasitária Animal 

2.13.02.00-6   Helmintologia de Parasitos 

2.13.02.01-4    Helmintologia Humana 

2.13.02.02-2    Helmintologia Animal 

2.13.03.00-2   Entomologia e Malacologia de Parasitos e Vetores 

 

Grande Área 03 – Engenharias 
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Especialidade 

3.00.00.00-9 Engenharias 

3.01.00.00-3  Engenharia Civil 

3.01.01.00-0   Construção Civil 

3.01.01.01-8    Materiais e Componentes de Construção 

3.01.01.02-6    Processos Construtivos 

3.01.01.03-4    Instalações Prediais 

3.01.02.00-6   Estruturas 

3.01.02.01-4    Estruturas de Concreto 

3.01.02.02-2    Estruturas de Madeiras 

3.01.02.03-0    Estruturas Metálicas 

3.01.02.04-9    Mecânica das Estruturas 

3.01.03.00-2   Geotécnica 

3.01.03.01-0    Fundações e Escavações 

3.01.03.02-9    Mecânicas das Rochas 

3.01.03.03-7    Mecânica dos Solos 

3.01.03.04-5    Obras de Terra e Enrocamento 

3.01.03.05-3    Pavimentos 

3.01.04.00-9   Engenharia Hidráulica 

3.01.04.01-7    Hidráulica 

3.01.04.02-5    Hidrologia 

3.01.05.00-5   Infraestrutura de Transportes 

3.01.05.01-3    Aeroportos; Projeto e Construção 

3.01.05.02-1    Ferrovias; Projetos e Construção 

3.01.05.03-0    Portos e Vias Navegáveis; Projeto e Construção 
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Especialidade 

3.01.05.04-8    Rodovias; Projeto e Construção 

3.02.00.00-8  Engenharia de Minas 

3.02.01.00-4   Pesquisa Mineral 

3.02.01.01-2    Caracterização do Minério 

3.02.01.02-0    Dimensionamento de Jazidas 

3.02.02.00-0   Lavra 

3.02.02.01-9    Lavra a Céu Aberto 

3.02.02.02-7    Lavra de Mina Subterrânea 

3.02.02.03-5    Equipamentos de Lavra 

3.02.03.00-7   Tratamento de Minérios 

3.02.03.01-5    Métodos de Concentração e Enriquecimento de Minérios 

3.02.03.02-3    Equipamentos de Beneficiamento de Minérios 

3.03.00.00-2  Engenharia de Materiais e Metalúrgica 

3.03.01.00-9   Instalações e Equipamentos Metalúrgicos 

3.03.01.01-7    Instalações Metalúrgicas 

3.03.01.02-5    Equipamentos Metalúrgicos 

3.03.02.00-5   Metalurgia Extrativa 

3.03.02.01-3    Aglomeração 

3.03.02.02-1    Eletrometalurgia 

3.03.02.03-0    Hidrometalurgia 

3.03.02.04-8    Pirometalurgia 

3.03.02.05-6    Tratamento de Minérios 

3.03.03.00-1   Metalurgia de Transformação 

3.03.03.01-0    Conformação Mecânica 

3.03.03.02-8    Fundição 

3.03.03.03-6    Metalurgia de Pó 

3.03.03.04-4    Recobrimentos 

3.03.03.05-2    Soldagem 

3.03.03.06-0    Tratamento Térmico, Mecânicos e Químicos 

3.03.03.07-9    Usinagem 

3.03.04.00-8   Metalurgia Física 

3.03.04.01-6    Estrutura dos Metais e Ligas 

3.03.04.02-4    Propriedades Físicas dos Metais e Ligas 

3.03.04.03-2    Propriedades Mecânicas dos Metais e Ligas 

3.03.04.04-0    Transformação de Fases 

3.03.04.05-9    Corrosão 

3.03.05.00-4   Materiais Não-Metálicos 

3.03.05.01-2    Extração e Transformação de Materiais 

3.03.05.02-0    Cerâmicos 

3.03.05.03-9    Materiais Conjugados Não-Metálicos 

3.03.05.04-7    Polímeros, Aplicações 

3.04.00.00-7  Engenharia Elétrica 

3.04.01.00-3   Materiais Elétricos 

3.04.01.01-1    Materiais Condutores 

3.04.01.02-0    Materiais e Componentes Semicondutores 

3.04.01.03-8    Materiais e Dispositivos Supercondutores 

3.04.01.04-6    Materiais Dielétricos, Piesoelétricos e Ferroelétricos 

3.04.01.05-4    Materiais e Componentes Eletroóticos e Magnetoóticos, Materiais Fotoelétricos 

3.04.01.06-2    Materiais e Dispositivos Magnéticos 

3.04.02.00-0   Medidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas; Instrumentação 

3.04.02.01-8    Medidas Elétricas 

3.04.02.02-6    Medidas Magnéticas 

3.04.02.03-4    Instrumentação Eletromecânica 

3.04.02.04-2    Instrumentação Eletrônica 

3.04.02.05-0    Sistemas Eletrônicos de Medidas e de Controle 

3.04.03.00-6   Circuitos Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos 

3.04.03.01-4    Teoria Geral dos Circuitos Elétricos 

3.04.03.02-2    Circuitos Lineares e Não Lineares 
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Especialidade 

3.04.03.03-0    Circuitos Eletrônicos 

3.04.03.04-9    Circuitos Magnéticos, Magnetismo, Eletromagnetismo 

3.04.04.00-2   Sistemas Elétricos de Potência 

3.04.04.01-0    Geração de Energia Elétrica 

3.04.04.02-9    Transmissão da Energia Elétrica, Distribuição da Energia Elétrica 

3.04.04.03-7    Conversão e Retificação da Energia Elétrica 

3.04.04.04-5    Medição, Controle, Correção e Proteção de Sistemas Elétricos de Potência 

3.04.04.05-3    Máquinas Elétricas e Dispositivos de Potência 

3.04.04.06-1    Instalações Elétricas Prediais e Industriais 

3.04.05.00-9   Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos 

3.04.05.01-7    Eletrônica Industrial 

3.04.05.02-5    Automação Eletrônica de Processos Elétricos e Industriais 

3.04.05.03-3    Controle de Processos Eletrônicos, Retroalimentação 

3.04.06.00-5   Telecomunicações 

3.04.06.01-3    Teoria Eletromagnética, Microondas, Propagação de Ondas, Antenas 

3.04.06.02-1    Radionavegação e Radioastronomia 

3.04.06.03-0    Sistemas de Telecomunicações 

3.05.00.00-1  Engenharia Mecânica 

3.05.01.00-8   Fenômenos de Transporte 

3.05.01.01-6    Transferência de Calor 

3.05.01.02-4    Mecânica dos Fluídos 

3.05.01.03-2    Dinâmica dos Gases 

3.05.01.04-0    Princípios Variacionais e Métodos Numéricos 

3.05.02.00-4   Engenharia Térmica 

3.05.02.01-2    Termodinâmica 

3.05.02.02-0    Controle Ambiental 

3.05.02.03-9    Aproveitamento da Energia 

3.05.03.00-0   Mecânica dos Sólidos 

3.05.03.01-9    Mecânica dos Corpos Sólidos, Elásticos e Plásticos 

3.05.03.02-7    Dinâmica dos Corpos Rígidos, Elásticos e Plásticos 

3.05.03.03-5    Análise de Tensões 

3.05.03.04-3    Termoelasticidade 

3.05.04.00-7   Projetos de Máquinas 

3.05.04.01-5    Teoria dos Mecanismos 

3.05.04.02-3    Estática e Dinâmica Aplicada 

3.05.04.03-1    Elementos de Máquinas 

3.05.04.04-0    Fundamentos Gerais de Projetos das Máquinas 

3.05.04.05-8    Máquinas, Motores e Equipamentos 

3.05.04.06-6    Métodos de Síntese e Otimização Aplicados ao Projeto Mecânico 

3.05.04.07-4    Controle de Sistemas Mecânicos 

3.05.04.08-2    Aproveitamento de Energia 

3.05.05.00-3   Processos de Fabricação 

3.05.05.01-1    Matrizes e Ferramentas 

3.05.05.02-0    Máquinas de Usinagem e Conformação 

3.05.05.03-8    Controle Numérico 

3.05.05.04-6    Robotização 

3.05.05.05-4    Processos de Fabricação, Seleção Econômica 

3.06.00.00-6  Engenharia Química 

3.06.01.00-2   Processos Industriais de Engenharia Química 

3.06.01.01-0    Processos Bioquímicos 

3.06.01.02-9    Processos Orgânicos 

3.06.01.03-7    Processos Inorgânicos 

3.06.02.00-9   Operações Industriais e Equipamentos para Engenharia Química 

3.06.02.01-7    Reatores Químicos 

3.06.02.02-5    Operações Características de Processos Bioquímicos 

3.06.02.03-3    Operações de Separação e Mistura 

3.06.03.00-5   Tecnologia Química 

3.06.03.01-3    Balanços Globais de Matéria e Energia 
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Especialidade 

3.06.03.02-1    Água 

3.06.03.03-0    Álcool 

3.06.03.04-8    Alimentos 

3.06.03.05-6    Borrachas 

3.06.03.06-4    Carvão 

3.06.03.07-2    Cerâmica 

3.06.03.08-0    Cimento 

3.06.03.09-9    Couro 

3.06.03.10-2    Detergentes 

3.06.03.11-0    Fertilizantes 

3.06.03.12-9    Medicamentos 

3.06.03.13-7    Metais Não-Ferrosos 

3.06.03.14-5    Óleos 

3.06.03.15-3    Papel e Celulose 

3.06.03.16-1    Petróleo e Petroquímica 

3.06.03.17-0    Polímeros 

3.06.03.18-8    Produtos Naturais 

3.06.03.19-6    Têxteis 

3.06.03.20-0    Tratamentos e Aproveitamentos de Rejeitos 

3.06.03.21-8    Xisto 

3.07.00.00-0  Engenharia Sanitária 

3.07.01.00-7   Recursos Hídricos 

3.07.01.01-5    Planejamento Integrado dos Recursos Hídricos 

3.07.01.02-3    Tecnologia e Problemas Sanitários de Irrigação 

3.07.01.03-1    Águas Subterrâneas e Poços Profundos 

3.07.01.04-0    Controle De Enchentes e de Barragens 

3.07.01.05-8    Sedimentologia 

3.07.02.00-3   Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias 

3.07.02.01-1    Química Sanitária 

3.07.02.02-0    Processos Simplificados de Tratamento de Águas 

3.07.02.03-8    Técnicas Convencionais de Tratamento de Águas 

3.07.02.04-6    Técnicas Avançadas de Tratamento de Águas 

3.07.02.05-4    Estudos e Caracterização de Efluentes Industriais 

3.07.02.06-2    Layout de Processos Industriais 

3.07.02.07-0    Resíduos Radioativos 

3.07.03.00-0   Saneamento Básico 

3.07.03.01-8    Técnicas de Abastecimento da Água 

3.07.03.02-6    Drenagem de Águas Residuárias 

3.07.03.03-4    Drenagem Urbana de Águas Pluviais 

3.07.03.04-2    Resíduos Sólidos, Domésticos e Industriais 

3.07.03.05-0    Limpeza Pública 

3.07.03.06-9    Instalações Hidráulico-Sanitárias 

3.07.04.00-6   Saneamento Ambiental 

3.07.04.01-4    Ecologia Aplicada à Engenharia Sanitária 

3.07.04.02-2    Microbiologia Aplicada e Engenharia Sanitária 

3.07.04.03-0    Parasitologia Aplicada à Engenharia Sanitária 

3.07.04.04-9    Qualidade do Ar, das Águas e do Solo 

3.07.04.05-7    Controle da Poluição 

3.07.04.06-5    Legislação Ambiental 

3.08.00.00-5  Engenharia de Produção 

3.08.01.00-1   Gerência de Produção 

3.08.01.01-0    Planejamento de Instalações Industriais 

3.08.01.02-8    Planejamento, Projeto e Controle de Sistemas de Produção 

3.08.01.03-6    Higiene e Segurança do Trabalho 

3.08.01.04-4    Suprimentos 

3.08.01.05-2    Garantia de Controle de Qualidade 

3.08.02.00-8   Pesquisa Operacional 

3.08.02.01-6    Processos Estocásticos e Teorias das Filas 
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Especialidade 

3.08.02.02-4    Programação Linear, Não-Linear, Mista e Dinâmica 

3.08.02.03-2    Séries Temporais 

3.08.02.04-0    Teoria dos Grafos 

3.08.02.05-9    Teoria dos Jogos 

3.08.03.00-4   Engenharia do Produto 

3.08.03.01-2    Ergonomia 

3.08.03.02-0    Metodologia de Projeto do Produto 

3.08.03.03-9    Processos de Trabalho 

3.08.03.04-7    Gerência do Projeto e do Produto 

3.08.03.05-5    Desenvolvimento de Produto 

3.08.04.00-0   Engenharia Econômica 

3.08.04.01-9    Estudo de Mercado 

3.08.04.02-7    Localização Industrial 

3.08.04.03-5    Análise de Custos 

3.08.04.04-3    Economia de Tecnologia 

3.08.04.05-1    Vida Econômica dos Equipamentos 

3.08.04.06-0    Avaliação de Projetos 

3.09.00.00-0  Engenharia Nuclear 

3.09.01.00-6   Aplicações de Radioisótopos 

3.09.01.01-4    Produção de Radioisótopos 

3.09.01.02-2    Aplicações Industriais de Radioisótopos 

3.09.01.03-0    Instrumentação para Medida e Controle de Radiação 

3.09.02.00-2   Fusão Controlada 

3.09.02.01-0    Processos Industriais da Fusão Controlada 

3.09.02.02-9    Problemas Tecnológicos da Fusão Controlada 

3.09.03.00-9   Combustível Nuclear 

3.09.03.01-7    Extração de Combustível Nuclear 

3.09.03.02-5    Conversão, Enriquecimento e Fabricação de Combustível Nuclear 

3.09.03.03-3    Reprocessamento do Combustível Nuclear 

3.09.03.04-1    Rejeitos de Combustível Nuclear 

3.09.04.00-5   Tecnologia de Reatores 

3.09.04.01-3    Núcleo do Reator 

3.09.04.02-1    Materiais Nucleares e Blindagem de Reatores 

3.09.04.03-0    Transferência de Calor em Reatores 

3.09.04.04-8    Geração e Integração com Sistemas Elétricos em Reatores 

3.09.04.05-6    Instrumentação para Operação e Controle de Reatores 

3.09.04.06-4    Segurança, Localização e Licenciamento de Reatores 

3.09.04.07-2    Aspectos Econômicos de Reatores 

3.10.00.00-2  Engenharia de Transportes 

3.10.01.00-9   Planejamento de Transportes 

3.10.01.01-7    Planejamento e Organização do Sistema de Transporte 

3.10.01.02-5    Economia dos Transportes 

3.10.02.00-5   Veículos e Equipamentos de Controle 

3.10.02.01-3    Vias de Transporte 

3.10.02.02-1    Veículos de Transportes 

3.10.02.03-0    Estação de Transporte 

3.10.02.04-8    Equipamentos Auxiliares e Controles 

3.10.03.00-1   Operações de Transportes 

3.10.03.01-0    Engenharia de Tráfego 

3.10.03.02-8    Capacidade de Vias de Transporte 

3.10.03.03-6    Operação de Sistemas de Transporte 

3.11.00.00-7  Engenharia Naval e Oceânica 

3.11.01.00-3   Hidrodinâmica de Navios e Sistemas Oceânicos 

3.11.01.01-1    Resistência Hidrodinâmica 

3.11.01.02-0    Propulsão de Navios 

3.11.02.00-0   Estruturas Navais e Oceânicas 

3.11.02.01-8    Análise Teórica e Experimental de Estrutura 

3.11.02.02-6    Dinâmica Estrutural Naval e Oceânica 
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Especialidade 

3.11.02.03-4    Síntese Estrutural Naval e Oceânica 

3.11.03.00-7   Máquinas Marítimas 

3.11.03.01-4    Análise de Sistemas Propulsores 

3.11.03.02-2    Controle e Automação de Sistemas Propulsores 

3.11.03.03-0    Equipamentos Auxiliares do Sistema Propulsivo 

3.11.03.04-9    Motor de Propulsão 

3.11.04.00-2   Projetos de Navios e de Sistemas Oceânicos 

3.11.04.01-0    Projetos de Navios 

3.11.04.02-9    Projetos de Sistemas Oceânicos Fixos e Semifixos 

3.11.04.03-7    Projetos de Embarcações Não-Convencionais 

3.11.05.00-9   Tecnologia de Construção Naval e de Sistemas Oceânicos 

3.11.05.01-7    Métodos de Fabricação de Navios e Sistemas Oceânicos 

3.11.05.02-5    Soldagem de Estruturas Navais e Oceânicos 

3.11.05.03-3    Custos de Construção Naval 

3.11.05.04-1    Normatização e Certificação de Qualidade de Navios 

3.12.00.00-1  Engenharia Aeroespacial 

3.12.01.00-8   Aerodinâmica 

3.12.01.01-6    Aerodinâmica de Aeronaves Espaciais 

3.12.01.02-4    Aerodinâmica dos Processos Geofísicos e Interplanetários 

3.12.02.00-4   Dinâmica de Vôo 

3.12.02.01-2    Trajetórias e Órbitas 

3.12.02.02-0    Estabilidade e Controle 

3.12.03.00-0   Estruturas Aeroespaciais 

3.12.03.01-9    Aeroelasticidade 

3.12.03.02-7    Fadiga 

3.12.03.03-5    Projetos de Estruturas Aeroespaciais 

3.12.04.00-7   Materiais e Processos para Engenharia Aeronáutica e Aeroespacial 

3.12.05.00-3   Propulsão Aeroespacial 

3.12.05.01-1    Combustão e Escoamento com Reações Químicas 

3.12.05.02-0    Propulsão de Foguetes 

3.12.05.03-8    Máquinas de Fluxo 

3.12.05.04-6    Motores Alternativos 

3.12.06.00-0   Sistemas Aeroespaciais 

3.12.06.01-8    Aviões 

3.12.06.02-6    Foguetes 

3.12.06.03-4    Helicópteros 

3.12.06.04-2    Hovercraft 

3.12.06.05-0    Satélites e Outros Dispositivos Aeroespaciais 

3.12.06.06-9    Normatização e Certificação de Qualidade de Aeronaves e Componentes 

3.12.06.07-7    Manutenção de Sistemas Aeroespaciais 

3.13.00.00-6  Engenharia Biomédica 

3.13.01.00-2   Bioengenharia 

3.13.01.01-0    Processamento de Sinais Biológicos 

3.13.01.02-9    Modelagem de Fenômenos Biológicos 

3.13.01.03-7    Modelagem de Sistemas Biológicos 

3.13.02.00-9   Engenharia Médica 

3.13.02.01-7    Biomateriais e Materiais Biocompatíveis 

3.13.02.02-5    Transdutores para Aplicações Biomédicas 

3.13.02.03-3    Instrumentação Odontológica e Médico-Hospitalar 

3.13.02.04-1    Tecnologia de Próteses 
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Especialidade 

4.00.00.00-1 Ciências da Saúde 

4.01.00.00-6  Medicina 

4.01.01.00-2   Clínica Médica 

4.01.01.01-0    Angiologia 

4.01.01.02-9    Dermatologia 

4.01.01.03-7    Alergologia e Imunologia Clínica 

4.01.01.04-5    Cancerologia 

4.01.01.05-3    Hematologia 

4.01.01.06-1    Endocrinologia 

4.01.01.07-0    Neurologia 

4.01.01.08-8    Pediatria 

4.01.01.09-6    Doenças Infecciosas e Parasitárias 

4.01.01.10-0    Cardiologia 

4.01.01.11-8    Gastroenterologia 

4.01.01.12-6    Pneumologia 

4.01.01.13-4    Nefrologia 

4.01.01.14-2    Reumatologia 

4.01.01.15-0    Ginecologia e Obstetrícia 

4.01.01.16-9    Fisiatria 

4.01.01.17-7    Oftalmologia 

4.01.01.18-6    Ortopedia 

4.01.02.00-9   Cirurgia 

4.01.02.01-7    Cirurgia Plástica e Restauradora 

4.01.02.02-5    Cirurgia Otorrinolaringologia 

4.01.02.03-3    Cirurgia Oftalmológica 

4.01.02.04-1    Cirurgia Cardiovascular 

4.01.02.05-0    Cirurgia Toráxica 

4.01.02.06-8    Cirurgia Gastroenterologica 

4.01.02.07-6    Cirurgia Pediátrica 

4.01.02.08-4    Neurocirurgia 

4.01.02.09-2    Cirurgia Urológica 

4.01.02.10-6    Cirurgia Proctológica 

4.01.02.11-4    Cirurgia Ortopédica 

4.01.02.12-2    Cirurgia Traumatológica 

4.01.02.13-0    Anestesiologia 

4.01.02.14-9    Cirurgia Experimental 

4.01.03.00-5   Saúde Materno-Infantil 

4.01.04.00-1   Psiquiatria 

4.01.05.00-8   Anatomia Patológica e Patologia Clínica 

4.01.06.00-4   Radiologia Médica 

4.01.07.00-0   Medicina Legal e Deontologia 

4.02.00.00-0  Odontologia 

4.02.01.00-7   Clínica Odontológica 

4.02.02.00-3   Cirurgia Buco-Maxilo-Facial 

4.02.03.00-0   Ortodontia 

4.02.04.00-6   Odontopediatria 

4.02.05.00-2   Periodontia 

4.02.06.00-9   Endodontia 

4.02.07.00-5   Radiologia Odontológica 

4.02.08.00-1   Odontologia Social e Preventiva 

4.02.09.00-8   Materiais Odontológicos 

4.03.00.00-5  Farmácia 

4.03.01.00-1   Farmacotecnia 

4.03.02.00-8   Farmacognosia 

4.03.03.00-4   Análise Toxicológica 

4.03.04.00-0   Análise e Controle de Medicamentos 

4.03.05.00-7   Bromatologia 
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Especialidade 

4.04.00.00-0  Enfermagem 

4.04.01.00-6   Enfermagem Médico-Cirúrgica 

4.04.02.00-2   Enfermagem Obstétrica 

4.04.03.00-9   Enfermagem Pediátrica 

4.04.04.00-5   Enfermagem Psiquiátrica 

4.04.05.00-1   Enfermagem de Doenças Contagiosas 

4.04.06.00-8   Enfermagem de Saúde Pública 

4.05.00.00-4  Nutrição 

4.05.01.00-0   Bioquímica da Nutrição 

4.05.02.00-7   Dietética 

4.05.03.00-3   Análise Nutricional de População 

4.05.04.00-0   Desnutrição e Desenvolvimento Fisiológico 

4.06.00.00-9  Saúde Coletiva 

4.06.01.00-5   Epidemiologia 

4.06.02.00-1   Saúde Pública 

4.06.03.00-8   Medicina Preventiva 

4.07.00.00-3  Fonoaudiologia 

4.08.00.00-8  Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

4.09.00.00-2  Educação Física 
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Especialidade 

5.00.00.00-4 Ciências Agrárias 

5.01.00.00-9  Agronomia 

5.01.01.00-5   Ciência do Solo 

5.01.01.01-3    Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos 

5.01.01.02-1    Física do Solo 

5.01.01.03-0    Química do Solo 

5.01.01.04-8    Microbiologia e Bioquímica do Solo 

5.01.01.05-6    Fertilidade do Solo e Adubação 

5.01.01.06-4    Manejo e Conservação do Solo 

5.01.02.00-1   Fitossanidade 

5.01.02.01-0    Fitopatologia 

5.01.02.02-8    Entomologia Agrícola 

5.01.02.03-6    Parasitologia Agrícola 

5.01.02.04-4    Microbiologia Agrícola 

5.01.02.05-2    Defesa Fitossanitária 

5.01.03.00-8   Fitotecnia 

5.01.03.01-6    Manejo e Tratos Culturais 

5.01.03.02-4    Mecanização Agrícola 

5.01.03.03-2    Produção e Beneficiamento de Sementes 

5.01.03.04-0    Produção de Mudas 

5.01.03.05-9    Melhoramento Vegetal 

5.01.03.06-7    Fisiologia de Plantas Cultivadas 

5.01.03.07-5    Matologia 

5.01.04.00-4   Floricultura, Parques e Jardins 

5.01.04.01-2    Floricultura 

5.01.04.02-0    Parques e Jardins 

5.01.04.03-9    Arborização de Vias Públicas 

5.01.05.00-0   Agrometeorologia 

5.01.06.00-7   Extensão Rural 

5.02.00.00-3  Recursos Florestais e Engenharia Florestal 

5.02.01.00-0   Silvicultura 
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Especialidade 

5.02.01.01-8    Dendrologia 

5.02.01.02-6    Florestamento e Reflorestamento 

5.02.01.03-4    Genética e Melhoramento Florestal 

5.02.01.04-2    Sementes Florestais 

5.02.01.05-0    Nutrição Florestal 

5.02.01.06-9    Fisiologia Florestal 

5.02.01.07-7    Solos Florestais 

5.02.01.08-5    Proteção Florestal 

5.02.02.00-6   Manejo Florestal 

5.02.02.01-4    Economia Florestal 

5.02.02.02-2    Política e Legislação Florestal 

5.02.02.03-0    Administração Florestal 

5.02.02.04-9    Dendrometria e Inventário Florestal 

5.02.02.05-7    Fotointerpretação Florestal 

5.02.02.06-5    Ordenamento Florestal 

5.02.03.00-2   Técnicas e Operações Florestais 

5.02.03.01-0    Exploração Florestal 

5.02.03.02-9    Mecanização Florestal 

5.02.04.00-9   Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais 

5.02.04.01-7    Anatomia e Identificação de Produtos Florestais 

5.02.04.02-5    Propriedades Físico-Mecânicas da Madeira 

5.02.04.03-3    Relações Água-Madeira e Secagem 

5.02.04.04-1    Tratamento da Madeira 

5.02.04.05-0    Processamento Mecânico da Madeira 

5.02.04.06-8    Química da Madeira 

5.02.04.07-6    Resinas de Madeiras 

5.02.04.08-4    Tecnologia de Celulose e Papel 

5.02.04.09-2    Tecnologia de Chapas 

5.02.05.00-5   Conservação da Natureza 

5.02.05.01-3    Hidrologia Florestal 

5.02.05.02-1    Conservação de Áreas Silvestres 

5.02.05.03-0    Conservação das Bacias Hidrográficas 

5.02.05.04-8    Recuperação de Áreas Degradadas 

5.02.06.00-1   Energia de Biomassa Florestal 

5.03.00.00-8  Engenharia Agrícola 

5.03.01.00-4   Máquinas e Implementos Agrícolas 

5.03.02.00-0   Engenharia de Água e Solo 

5.03.02.01-9    Irrigação e Drenagem 

5.03.02.02-7    Conservação de Solo e Água 

5.03.03.00-7   Engenharia de Processamento de Produtos Agrícolas 

5.03.03.01-5    Pré-Processamento de Produtos Agrícolas 

5.03.03.02-3    Armazenamento de Produtos Agrícolas 

5.03.03.03-1    Transferência de Produtos Agrícolas 

5.03.04.00-3   Construções Rurais e Ambiência 

5.03.04.01-1    Assentamento Rural 

5.03.04.02-0    Engenharia de Construções Rurais 

5.03.04.03-8    Saneamento Rural 

5.03.05.00-0   Energização Rural 

5.04.00.00-2  Zootecnia 

5.04.01.00-9   Ecologia dos Animais Domésticos e Etologia 

5.04.02.00-5   Genética e Melhoramento dos Animais Domésticos 

5.04.03.00-1   Nutrição e Alimentação Animal 

5.04.03.01-0    Exigências Nutricionais dos Animais 

5.04.03.02-8    Avaliação de Alimentos para Animais 

5.04.03.03-6    Conservação de Alimentos para Animais 

5.04.04.00-8   Pastagem e Forragicultura 

5.04.04.01-6    Avaliação, Produção e Conservação de Forragens 

5.04.04.02-4    Manejo e Conservação de Pastagens 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/
file:///C:/Users/Thiago/Desktop/Cauê/www2.hortolandia.sp.gov.br


 

 

 

Ano III  |  Edição Nº 1212        Prefeitura Municipal de Hortolândia | www.hortolandia.sp.gov.br             segunda-feira, 17 de maio de 2021 

 

Diário Oficial do Município de Hortolândia – SP, criado pelo Decreto Municipal Nº 3.770, de 27 de Abril de 2017, assinado eletronicamente com Certificado Padrão 
ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.  O Município de Hortolândia 

dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.hortolandia.sp.gov.br, no link Diário Oficial. 

Página 115 de 
124 

Código 

Capes / CNPq 

G
ra

n
d

e
 Á

re
a

 

Á
re

a
 d

o
 

C
o

n
h

e
c

im
e

n
to

 

S
u

b
á

re
a

 d
o

 

C
o

n
h

e
c

im
e

n
to

 

Especialidade 

5.04.04.03-2    Fisiologia de Plantas Forrageiras 

5.04.04.04-0    Melhoramento de Plantas Forrageiras e Produção de Sementes 

5.04.04.05-9    Toxicologia e Plantas Tóxicas 

5.04.05.00-4   Produção Animal 

5.04.05.01-2    Criação de Animais 

5.04.05.02-0    Manejo de Animais 

5.04.05.03-9    Instalações para Produção Animal 

5.05.00.00-7  Medicina Veterinária 

5.05.01.00-3   Clínica e Cirurgia Animal 

5.05.01.01-1    Anestesiologia Animal 

5.05.01.02-0    Técnica Cirúrgica Animal 

5.05.01.03-8    Radiologia de Animais 

5.05.01.04-6    Farmacologia e Terapêutica Animal 

5.05.01.05-4    Obstetrícia Animal 

5.05.01.06-2    Clínica Veterinária 

5.05.01.07-0    Clínica Cirúrgica Animal 

5.05.01.08-9    Toxicologia Animal 

5.05.02.00-0   Medicina Veterinária Preventiva 

5.05.02.01-8    Epidemiologia Animal 

5.05.02.02-6    Saneamento Aplicado à Saúde do Homem 

5.05.02.03-4    Doenças Infecciosas de Animais 

5.05.02.04-2    Doenças Parasitárias de Animais 

5.05.02.05-0    Saúde Animal (Programas Sanitários) 

5.05.03.00-6   Patologia Animal 

5.05.03.01-4    Patologia Aviária 

5.05.03.02-2    Anatomia Patológica Animal 

5.05.03.03-0    Patologia Clínica Animal 

5.05.04.00-2   Reprodução Animal 

5.05.04.01-0    Ginecologia e Andrologia Animal 

5.05.04.02-9    Inseminação Artificial Animal 

5.05.04.03-7    Fisiopatologia da Reprodução Animal 

5.05.05.00-9   Inspeção de Produtos de Origem Animal 

5.06.00.00-1  Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca 

5.06.01.00-8   Recursos Pesqueiros Marinhos 

5.06.01.01-6    Fatores Abióticos do Mar 

5.06.01.02-4    Avaliação de Estoques Pesqueiros Marinhos 

5.06.01.03-2    Exploração Pesqueira Marinha 

5.06.01.04-0    Manejo e Conservação de Recursos Pesqueiros Marinhos 

5.06.02.00-4   Recursos Pesqueiros de Águas Interiores 

5.06.02.01-2    Fatores Abióticos de Águas Interiores 

5.06.02.02-0    Avaliação de Estoques Pesqueiros de Águas Interiores 

5.06.02.03-9    Exploração Pesqueira de Águas Interiores 

5.06.02.04-7    Manejo e Conservação de Recursos Pesq. de Águas Inferiores 

5.06.03.00-0   Aquicultura 

5.06.03.01-9    Maricultura 

5.06.03.02-7    Carcinocultura 

5.06.03.03-5    Ostreicultura 

5.06.03.04-3    Piscicultura 

5.06.04.00-7   Engenharia de Pesca 

5.07.00.00-6  Ciência e Tecnologia de Alimentos 

5.07.01.00-2   Ciência de Alimentos 

5.07.01.01-0    Valor Nutritivo de Alimentos 

5.07.01.02-9    Química, Física, Físico-Química e Bioquímica dos Alimentos e Matérias Primas Alimentares 

5.07.01.03-7    Microbiologia de Alimentos 

5.07.01.04-5    Fisiologia Pós-Colheita 

5.07.01.05-3    Toxicidade e Resíduos de Pesticidas em Alimentos 

5.07.01.06-1    Avaliação e Controle de Qualidade de Alimentos 

5.07.01.07-0    Padrões, Legislação e Fiscalização de Alimentos 
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Especialidade 

5.07.02.00-9   Tecnologia de Alimentos 

5.07.02.01-7    Tecnologia de Produtos de Origem Animal 

5.07.02.02-5    Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal 

5.07.02.03-3    Tecnologia das Bebidas 

5.07.02.04-1    Tecnologia de Alimentos Dietéticos e Nutricionais 

5.07.02.05-0    Aproveitamento de Subprodutos 

5.07.02.06-8    Embalagens de Produtos Alimentares 

5.07.03.00-5   Engenharia de Alimentos 

5.07.03.01-3    Instalações Industriais de Produção de Alimentos 

5.07.03.02-1    Armazenamento de Alimentos 

 

Grande Área 06 – Ciências Sociais Aplicadas 
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Especialidade 

6.00.00.00-7 Ciências Sociais Aplicadas 

6.01.00.00-1  Direito 

6.01.01.00-8   Teoria do Direito 

6.01.01.01-6    Teoria Geral do Direito 

6.01.01.02-4    Teoria Geral do Processo 

6.01.01.03-2    Teoria do Estado 

6.01.01.04-0    História do Direito 

6.01.01.05-9    Filosofia do Direito 

6.01.01.06-7    Lógica Jurídica 

6.01.01.07-5    Sociologia Jurídica 

6.01.01.08-3    Antropologia Jurídica 

6.01.02.00-4   Direito Público 

6.01.02.01-2    Direito Tributário 

6.01.02.02-0    Direito Penal 

6.01.02.03-9    Direito Processual Penal 

6.01.02.04-7    Direito Processual Civil 

6.01.02.05-5    Direito Constitucional 

6.01.02.06-3    Direito Administrativo 

6.01.02.07-1    Direito Internacional Público 

6.01.03.00-0   Direito Privado 

6.01.03.01-9    Direito Civil 

6.01.03.02-7    Direito Comercial 

6.01.03.03-5    Direito do Trabalho 

6.01.03.04-3    Direito Internacional Privado 

6.01.04.00-7   Direitos Especiais 

6.02.00.00-6  Administração 

6.02.01.00-2   Administração de Empresas 

6.02.01.01-0    Administração de Produção 

6.02.01.02-9    Administração Financeira 

6.02.01.03-7    Mercadologia 

6.02.01.04-5    Negócios Internacionais 

6.02.01.05-3    Administração de Recursos Humanos 

6.02.02.00-9   Administração Pública 

6.02.02.01-7    Contabilidade e Finanças Públicas 

6.02.02.02-5    Organizações Públicas 

6.02.02.03-3    Política e Planejamento Governamentais 

6.02.02.04-1    Administração de Pessoal 

6.02.03.00-5   Administração de Setores Específicos 

6.02.04.00-1   Ciências Contábeis 

6.03.00.00-0  Economia 
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Especialidade 

6.03.01.00-7   Teoria Econômica 

6.03.01.01-5    Economia Geral 

6.03.01.02-3    Teoria Geral da Economia 

6.03.01.03-1    História do Pensamento Econômico 

6.03.01.04-0    História Econômica 

6.03.01.05-8    Sistemas Econômicos 

6.03.02.00-3   Métodos Quantitativos em Economia 

6.03.02.01-1    Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos 

6.03.02.02-0    Estatística Socioeconômica 

6.03.02.03-8    Contabilidade Nacional 

6.03.02.04-6    Economia Matemática 

6.03.03.00-0   Economia Monetária e Fiscal 

6.03.03.01-8    Teoria Monetária e Financeira 

6.03.03.02-6    Instituições Monetárias e Financeiras do Brasil 

6.03.03.03-4    Finanças Públicas Internas 

6.03.03.04-2    Política Fiscal do Brasil 

6.03.04.00-6   Crescimento, Flutuações e Planejamento Econômico 

6.03.04.01-4    Crescimento e Desenvolvimento Econômico 

6.03.04.02-2    Teoria e Política de Planejamento Econômico 

6.03.04.03-0    Flutuações Cíclicas e Projeções Econômicas 

6.03.04.04-9    Inflação 

6.03.05.00-2   Economia Internacional 

6.03.05.01-0    Teoria do Comércio Internacional 

6.03.05.02-9    Relações do Comércio; Política Comercial; Integração Econômica 

6.03.05.03-7    Balanço de Pagamentos; Finanças Internacionais 

6.03.05.04-5    Investimentos Internacionais e Ajuda Externa 

6.03.06.00-9   Economia de Recursos Humanos 

6.03.06.01-7    Treinamento e Alocação de Mão-de-Obra; Oferta de Mão-de-Obra e Força de Trabalho 

6.03.06.02-5    Mercado de Trabalho; Política do Governo 

6.03.06.03-3    Sindicatos, Dissídios Coletivos, Relações de Emprego (Empregador/Empregado) 

6.03.06.04-1    Capital Humano 

6.03.06.05-0    Demografia Econômica 

6.03.07.00-5   Economia Industrial 

6.03.07.01-3    Organização Industrial e Estudos Industriais 

6.03.07.02-1    Mudança Tecnológica 

6.03.08.00-1   Economia do Bem-Estar Social 

6.03.08.01-0    Economia dos Programas de Bem-Estar Social 

6.03.08.02-8    Economia do Consumidor 

6.03.09.00-8   Economia Regional e Urbana 

6.03.09.01-6    Economia Regional 

6.03.09.02-4    Economia Urbana 

6.03.09.03-2    Renda e Tributação 

6.03.10.00-6   Economia Agrária e dos Recursos Naturais 

6.03.10.01-4    Economia Agrária 

6.03.10.02-2    Economia dos Recursos Naturais 

6.04.00.00-5  Arquitetura e Urbanismo 

6.04.01.00-1   Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo 

6.04.01.01-0    História da Arquitetura e Urbanismo 

6.04.01.02-8    Teoria da Arquitetura 

6.04.01.03-6    História do Urbanismo 

6.04.01.04-4    Teoria do Urbanismo 

6.04.02.00-8   Projetos de Arquitetura e Urbanismo 

6.04.02.01-6    Planejamento e Projetos da Edificação 

6.04.02.02-4    Planejamento e Projeto do Espaço Urbano 

6.04.02.03-2    Planejamento e Projeto do Equipamento 

6.04.03.00-4   Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo 

6.04.03.01-2    Adequação Ambiental 

6.04.04.00-0   Paisagismo 
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Especialidade 

6.04.04.01-9    Desenvolvimento Histórico do Paisagismo 

6.04.04.02-7    Conceituação de Paisagismo e Metodologia do Paisagismo 

6.04.04.03-5    Estudos de Organização do Espaço Exterior 

6.04.04.04-3    Projetos de Espaços Livres Urbanos 

6.05.00.00-0  Planejamento Urbano e Regional 

6.05.01.00-6   Fundamentos do Planejamento Urbano e Regional 

6.05.01.01-4    Teoria do Planejamento Urbano e Regional 

6.05.01.02-2    Teoria da Urbanização 

6.05.01.03-0    Política Urbana 

6.05.01.04-9    História Urbana 

6.05.02.00-2   Métodos e Técnicas do Planejamento Urbano e Regional 

6.05.02.01-0    Informação, Cadastro e Mapeamento 

6.05.02.02-9    Técnica de Previsão Urbana e Regional 

6.05.02.03-7    Técnicas de Análise e Avaliação Urbana e Regional 

6.05.02.04-5    Técnicas de Planejamento e Projetos Urbanos e Regionais 

6.05.03.00-9   Serviços Urbanos e Regionais 

6.05.03.01-7    Administração Municipal e Urbana 

6.05.03.02-5    Estudos da Habitação 

6.05.03.03-3    Aspectos Sociais do Planejamento Urbano e Regional 

6.05.03.04-1    Aspectos Econômicos do Planejamento Urbano e Regional 

6.05.03.05-0    Aspectos Físico-Ambientais do Planejamento Urbano e Regional 

6.05.03.06-8    Serviços Comunitários 

6.05.03.07-6    Infraestruturas Urbanas e Regionais 

6.05.03.08-4    Transporte e Tráfego Urbano e Regional 

6.05.03.09-2    Legislação Urbana e Regional 

6.06.00.00-4  Demografia 

6.06.01.00-0   Distribuição Espacial 

6.06.01.01-9    Distribuição Espacial Geral 

6.06.01.02-7    Distribuição Espacial Urbana 

6.06.01.03-5    Distribuição Espacial Rural 

6.06.02.00-7   Tendência Populacional 

6.06.02.01-5    Tendências Passadas 

6.06.02.02-3    Taxas e Estimativas Correntes 

6.06.02.03-1    Projeções 

6.06.03.00-3   Componentes da Dinâmica Demográfica 

6.06.03.01-1    Fecundidade 

6.06.03.02-0    Mortalidade 

6.06.03.03-8    Migração 

6.06.04.00-0   Nupcialidade e Família 

6.06.04.01-8    Casamento e Divórcio 

6.06.04.02-6    Família e Reprodução 

6.06.05.00-6   Demografia Histórica 

6.06.05.01-4    Distribuição Espacial 

6.06.05.02-2    Natalidade, Mortalidade, Migração 

6.06.05.03-0    Nupcialidade e Família 

6.06.05.04-9    Métodos e Técnicas de Demografia Histórica 

6.06.06.00-2   Política Pública e População 

6.06.06.01-0    Política Populacional 

6.06.06.02-9    Políticas de Redistribuição de População 

6.06.06.03-7    Políticas de Planejamento Familiar 

6.06.07.00-9   Fontes de Dados Demográficos 

6.07.00.00-9  Ciência da informação 

6.07.01.00-5   Teoria da Informação 

6.07.01.01-3    Teoria Geral da Informação 

6.07.01.02-1    Processos da Comunicação 

6.07.01.03-0    Representação da Informação 

6.07.02.00-1   Biblioteconomia 

6.07.02.01-0    Teoria da Classificação 
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Especialidade 

6.07.02.02-8    Métodos Quantitativos, Bibliometria 

6.07.02.03-6    Técnicas de Recuperação de Informação 

6.07.02.04-4    Processos de Disseminação da Informação 

6.07.03.00-8   Arquivologia 

6.07.03.01-6    Organização de Arquivos 

6.08.00.00-3  Museologia 

6.09.00.00-8  Comunicação 

6.09.01.00-4   Teoria da Comunicação 

6.09.02.00-0   Jornalismo e Editoração 

6.09.02.01-9    Teoria e Ética do Jornalismo 

6.09.02.02-7    Organização Editorial de Jornais 

6.09.02.03-5    Organização Comercial de Jornais 

6.09.02.04-3    Jornalismo Especializado (Comunitário, Rural, Emp. Científico) 

6.09.03.00-7   Rádio e Televisão 

6.09.03.01-5    Radiodifusão 

6.09.03.02-3    Videodifusão 

6.09.04.00-3   Relações Públicas e Propaganda 

6.09.05.00-0   Comunicação Visual 

6.10.00.00-0  Serviço Social 

6.10.01.00-7   Fundamentos do Serviço Social 

6.10.02.00-3   Serviço Social Aplicado 

6.10.02.01-1    Serviço Social do Trabalho 

6.10.02.02-0    Serviço Social da Educação 

6.10.02.03-8    Serviço Social do Menor 

6.10.02.04-6    Serviço Social da Saúde 

6.10.02.05-4    Serviço Social da Habitação 

6.11.00.00-5  Economia Doméstica 

6.12.00.00-0  Desenho Industrial 

6.12.01.00-6   Programação Visual 

6.12.02.00-2   Desenho de Produto 

6.13.00.00-4  Turismo 

 

Grande Área 07 – Ciências Humanas 
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Especialidade 

7.00.00.00-0 Ciências Humanas 

7.01.00.00-4  Filosofia 

7.01.01.00-0   História da Filosofia 

7.01.02.00-7   Metafísica 

7.01.03.00-3   Lógica 

7.01.04.00-0   Ética 

7.01.05.00-6   Epistemologia 

7.01.06.00-2   Filosofia Brasileira 

7.02.00.00-9  Sociologia 

7.02.01.00-5   Fundamentos da Sociologia 

7.02.01.01-3    Teoria Sociológica 

7.02.01.02-1    História da Sociologia 

7.02.02.00-1   Sociologia do Conhecimento 

7.02.03.00-8   Sociologia do Desenvolvimento 

7.02.04.00-4   Sociologia Urbana 

7.02.05.00-0   Sociologia Rural 

7.02.06.00-7   Sociologia da Saúde 

7.02.07.00-3   Outras Sociologias Específicas 

7.03.00.00-3  Antropologia 
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Especialidade 

7.03.01.00-0   Teoria Antropológica 

7.03.02.00-6   Etnologia Indígena 

7.03.03.00-2   Antropologia Urbana 

7.03.04.00-9   Antropologia Rural 

7.03.05.00-5   Antropologia das Populações Afro-Brasileiras 

7.04.00.00-8  Arqueologia 

7.04.01.00-4   Teoria e Método em Arqueologia 

7.04.02.00-0   Arqueologia Pré-Histórica 

7.04.03.00-7   Arqueologia Histórica 

7.05.00.00-2  História 

7.05.01.00-9   Teoria e Filosofia da História 

7.05.02.00-5   História Antiga e Medieval 

7.05.03.00-1   História Moderna e Contemporânea 

7.05.04.00-8   História da América 

7.05.04.01-6    História dos Estados Unidos 

7.05.04.02-4    História Latino-Americana 

7.05.05.00-4   História do Brasil 

7.05.05.01-2    História do Brasil Colônia 

7.05.05.02-0    História do Brasil Império 

7.05.05.03-9    História do Brasil República 

7.05.05.04-7    História Regional do Brasil 

7.05.06.00-0   História das Ciências 

7.06.00.00-7  Geografia 

7.06.01.00-3   Geografia Humana 

7.06.01.01-1    Geografia da População 

7.06.01.02-0    Geografia Agrária 

7.06.01.03-8    Geografia Urbana 

7.06.01.04-6    Geografia Econômica 

7.06.01.05-4    Geografia Política 

7.06.02.00-0   Geografia Regional 

7.06.02.01-8    Teoria do Desenvolvimento Regional 

7.06.02.02-6    Regionalização 

7.06.02.03-4    Análise Regional 

7.07.00.00-1  Psicologia 

7.07.01.00-8   Fundamentos e Medidas da Psicologia 

7.07.01.01-6    História, Teorias e Sistemas em Psicologia 

7.07.01.02-4    Metodologia, Instrumentação e Equipamento em Psicologia 

7.07.01.03-2    Construção e Validade de Testes, Escalas e outras Medidas Psicológicas 

7.07.01.04-0    Técnicas de Processamento Estatístico, Matemático e Computacional em Psicologia 

7.07.02.00-4   Psicologia Experimental 

7.07.02.01-2    Processos Perceptuais e Motores 

7.07.02.02-0    Processos de Aprendizagem, Memória e Motivação 

7.07.02.03-9    Processos Cognitivos e Atencionais 

7.07.02.04-7    Estados Subjetivos e Emoção 

7.07.03.00-0   Psicologia Fisiológica 

7.07.03.01-9    Neurologia, Eletrofisiologia e Comportamento 

7.07.03.02-7    Processos Psicofisiológicos 

7.07.03.03-5    Estimulação Elétrica e com Drogas; Comportamento 

7.07.03.04-3    Psicobiologia 

7.07.04.00-7   Psicologia Comparativa 

7.07.04.01-5    Estudos Naturalísticos do Comportamento Animal 

7.07.04.02-3    Mecanismos Instintivos e Processos Sociais em Animais 

7.07.05.00-3   Psicologia Social 

7.07.05.01-1    Relações Interpessoais 

7.07.05.02-0    Processos Grupais e de Comunicação 

7.07.05.03-8    Papéis e Estruturas Sociais; Indivíduo 

7.07.06.00-0   Psicologia Cognitiva 

7.07.07.00-6   Psicologia do Desenvolvimento Humano 
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Especialidade 

7.07.07.01-4    Processos Perceptuais e Cognitivos; Desenvolvimento 

7.07.07.02-2    Desenvolvimento Social e da Personalidade 

7.07.08.00-2   Psicologia do Ensino e da Aprendizagem 

7.07.08.01-0    Planejamento Institucional 

7.07.08.02-9    Programação de Condições de Ensino 

7.07.08.03-7    Treinamento de Pessoal 

7.07.08.04-5    Aprendizagem e Desempenho Acadêmicos 

7.07.08.05-3    Ensino e Aprendizagem na Sala de Aula 

7.07.09.00-9   Psicologia do Trabalho e Organizacional 

7.07.09.01-7    Análise Institucional 

7.07.09.02-5    Recrutamento e Seleção de Pessoal 

7.07.09.03-3    Treinamento e Avaliação 

7.07.09.04-1    Fatores Humanos no Trabalho 

7.07.09.05-0    Planejamento Ambiental e Comportamento Humano 

7.07.10.00-7   Tratamento e Prevenção Psicológica 

7.07.10.01-5    Intervenção Terapêutica 

7.07.10.02-3    Programas de Atendimento Comunitário 

7.07.10.03-1    Treinamento e Reabilitação 

7.07.10.04-0    Desvios da Conduta 

7.07.10.05-8    Distúrbios da Linguagem 

7.07.10.06-6    Distúrbios Psicossomáticos 

7.08.00.00-6  Educação 

7.08.01.00-2   Fundamentos da Educação 

7.08.01.01-0    Filosofia da Educação 

7.08.01.02-9    História da Educação 

7.08.01.03-7    Sociologia da Educação 

7.08.01.04-5    Antropologia Educacional 

7.08.01.05-3    Economia da Educação 

7.08.01.06-1    Psicologia Educacional 

7.08.02.00-9   Administração Educacional 

7.08.02.01-7    Administração de Sistemas Educacionais 

7.08.02.02-5    Administração de Unidades Educativas 

7.08.03.00-5   Planejamento e Avaliação Educacional 

7.08.03.01-3    Política Educacional 

7.08.03.02-1    Planejamento Educacional 

7.08.03.03-0    Avaliação de Sistemas, Instituições, Planos e Programas Educacionais 

7.08.04.00-1   Ensino-Aprendizagem 

7.08.04.01-0    Teorias da Instrução 

7.08.04.02-8    Métodos e Técnicas de Ensino 

7.08.04.03-6    Tecnologia Educacional 

7.08.04.04-4    Avaliação da Aprendizagem 

7.08.05.00-8   Currículo 

7.08.05.01-6    Teoria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Curricular 

7.08.05.02-4    Currículos Específicos para Níveis e Tipos de Educação 

7.08.06.00-4   Orientação e Aconselhamento 

7.08.06.01-2    Orientação Educacional 

7.08.06.02-0    Orientação Vocacional 

7.08.07.00-0   Tópicos Específicos de Educação 

7.08.07.01-9    Educação de Adultos 

7.08.07.02-7    Educação Permanente 

7.08.07.03-5    Educação Rural 

7.08.07.04-3    Educação em Periferias Urbanas 

7.08.07.05-1    Educação Especial 

7.08.07.06-0    Educação Pré-Escolar 

7.08.07.07-8    Ensino Profissionalizante 

7.09.00.00-0  Ciência Política 

7.09.01.00-7   Teoria Política 

7.09.01.01-5    Teoria Política Clássica 
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Especialidade 

7.09.01.02-3    Teoria Política Medieval 

7.09.01.03-1    Teoria Política Moderna 

7.09.01.04-0    Teoria Política Contemporânea 

7.09.02.00-3   Estado e Governo 

7.09.02.01-1    Estrutura e Transformação do Estado 

7.09.02.02-0    Sistemas Governamentais Comparados 

7.09.02.03-8    Relações Intergovernamentais 

7.09.02.04-6    Estudos do Poder Local 

7.09.02.05-4    Instituições Governamentais Específicas 

7.09.03.00-0   Comportamento Político 

7.09.03.01-8    Estudos Eleitorais e Partidos Políticos 

7.09.03.02-6    Atitude e Ideologias Políticas 

7.09.03.03-4    Conflitos e Coalizões Políticas 

7.09.03.04-2    Comportamento Legislativo 

7.09.03.05-0    Classes Sociais e Grupos de Interesse 

7.09.04.00-6   Políticas Públicas 

7.09.04.01-4    Análise do Processo Decisório 

7.09.04.02-2    Análise Institucional 

7.09.04.03-0    Técnicas de Antecipação 

7.09.05.00-2   Política Internacional 

7.09.05.01-0    Política Externa do Brasil 

7.09.05.02-9    Organizações Internacionais 

7.09.05.03-7    Integração Internacional, Conflito, Guerra e Paz 

7.09.05.04-5    Relações Internacionais, Bilaterais e Multilaterais 

7.10.00.00-3  Teologia 

7.10.01.00-0   História da Teologia 

7.10.02.00-6   Teologia Moral 

7.10.03.00-2   Teologia Sistemática 

7.10.04.00-9   Teologia Pastoral 

 

Grande Área 08 – Linguística, Letras e Artes 
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Especialidade 

8.00.00.00-2 Linguística, Letras e Artes 

8.01.00.00-7  Linguística 

8.01.01.00-3   Teoria e Análise Linguística 

8.01.02.00-0   Filosofia da Linguagem 

8.01.03.00-6   Linguística Histórica 

8.01.04.00-2   Sociolinguística e Dialetologia 

8.01.05.00-9   Psicolinguística 

8.01.06.00-5   Linguística Aplicada 

8.02.00.00-1  Letras 

8.02.01.00-8   Língua Portuguesa 

8.02.02.00-4   Línguas Estrangeiras Modernas 

8.02.03.00-0   Línguas Clássicas 

8.02.04.00-7   Línguas Indígenas 

8.02.05.00-3   Teoria Literária 

8.02.06.00-0   Literatura Brasileira 

8.02.07.00-6   Outras Literaturas Vernáculas 

8.02.08.00-2   Literaturas Estrangeiras Modernas 

8.02.09.00-9   Literaturas Clássicas 

8.02.10.00-7   Literatura Comparada 

8.03.00.00-6  Artes 
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Especialidade 

8.03.01.00-2   Fundamentos e Críticas das Artes 

8.03.01.01-0    Teoria da Arte 

8.03.01.02-9    História da Arte 

8.03.01.03-7    Crítica da Arte 

8.03.02.00-9   Artes Plásticas 

8.03.02.01-7    Pintura 

8.03.02.02-5    Desenho 

8.03.02.03-3    Gravura 

8.03.02.04-1    Escultura 

8.03.02.05-0    Cerâmica 

8.03.02.06-8    Tecelagem 

8.03.03.00-5   Música 

8.03.03.01-3    Regência 

8.03.03.02-1    Instrumentação Musical 

8.03.03.03-0    Composição Musical 

8.03.03.04-8    Canto 

8.03.04.00-1   Dança 

8.03.04.01-0    Execução da Dança 

8.03.04.02-8    Coreografia 

8.03.05.00-8   Teatro 

8.03.05.01-6    Dramaturgia 

8.03.05.02-4    Direção Teatral 

8.03.05.03-2    Cenografia 

8.03.05.04-0    Interpretação Teatral 

8.03.06.00-4   Ópera 

8.03.07.00-0   Fotografia 

8.03.08.00-7   Cinema 

8.03.08.01-5    Administração e Produção de Filmes 

8.03.08.02-3    Roteiro e Direção Cinematográficos 

8.03.08.03-1    Técnicas de Registros e Processamento de Filmes 

8.03.08.04-0    Interpretação Cinematográfica 

8.03.09.00-3   Artes do Vídeo 

8.03.10.00-1   Educação Artística 

 
 

Grande Área 09 – Multidisciplinar CAPES e Outros CNPq 
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Especialidade 

9.00.00.00-5 Multidisciplinar 

9.01.00.00-0  Interdisciplinar 

9.01.91.00-0   Meio Ambiente e Agrárias 

9.01.92.00-0   Sociais e Humanidades 

9.01.93.00-0   Engenharia/Tecnologia/Gestão 

9.01.94.00-0   Saúde e Biológicas 

9.02.00.00-0  Ensino 

9.02.01.00-0   Ensino de Ciências e Matemática 

9.03.00.00-9  Materiais 

9.04.00.00-3  Biotecnologia 

9.05.00.00-8  Ciências Ambientais 
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Especialidade 

9.00.00.00-5 OUTROS (CNPq) 

9.01.00.00-0  Administração Hospitalar 

9.02.00.00-4  Administração Rural 

9.03.00.00-9  Carreira Militar 

9.04.00.00-3  Carreira Religiosa 

9.05.00.00-8  Ciências 

9.06.00.00-2  Biomedicina 

9.07.00.00-7  Ciências Atuariais 

9.08.00.00-1  Ciências Sociais 

9.09.00.00-6  Decoração 

9.10.00.00-9  Desenho de Moda 

9.11.00.00-3  Desenho de Projetos 

9.12.00.00-8  Diplomacia 

9.13.00.00-2  Engenharia de Agrimensura 

9.14.00.00-7  Engenharia Cartográfica 

9.15.00.00-1  Engenharia de Armamentos 

9.16.00.00-6  Engenharia Mecatrônica 

9.17.00.00-0  Engenharia Têxtil 

9.18.00.00-5  Estudos Sociais 

9.19.00.00-0  História Natural 

9.20.00.00-2  Química Industrial 

9.21.00.00-7  Relações Internacionais 

9.22.00.00-1  Relações Públicas 

9.23.00.00-6  Secretariado Executivo 

9.24.00.00-0  Defesa 

----------------  ---------------- 

9.26.00.00-0  Bioética 

9.27.00.00-4  Ciências Ambientais 

9.28.00.00-9  Divulgação Científica 
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