CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP
CNPJ N.º 00.126.737/0001-55
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/10
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná – CISNOP – PR, através da Comissão Executiva do Concurso
Público, nomeada pela Resolução N.º 01, de 01 de fevereiro de 2010, no uso de suas atribuições e de
conformidade com a legislação em vigor, Constituição Federal, Edital de Concurso Público nº 01/10 e demais
cominações de direito, faz saber que realizará na cidade de Cornélio Procópio - PR, CONCURSO PÚBLICO DE
PROVAS ESCRITAS, PROVAS ESCRITAS E PRÁTICAS E PROVAS ESCRITAS E TITULOS para provimento de
empreg os, regime CLT, ab ai xo discriminad os. Este Concurso Público será regido pelas presentes Instruções Especiais
que, para todos os efeitos, constituem parte integrante deste Edital.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1. DOS EMPREGOS EM CONCURSO
1.1. O Concurso destina-se a selecionar candidatos para provimento de empregos vagos existentes nesta data, para
cadastro de reserva para suprimento das vagas a critério do CISNOP.e mais os empregos que vagarem ou que forem
criados durante o prazo de validade do concurso.
1.2. Para todos os empregos sem a especificação de vagas, os candidatos aprovados serão inscritos em cada stro de
reserva de vagas.
1.3. O código de inscrição e emprego, nº de vagas/cadastro reserva - pré-requisitos exigidos – vencimento mensal –
carga horária semanal - tipo de prova e taxa de inscrição e tipo de prova são os estabelecidos no quadro a seguir:
I – CÓDIGO DE INSCRIÇÃO E EMPREGO – Nº DE VAGAS/CADASTRO RESERVA - PRÉ-REQUISITOS EXIGIDOS – VENCIMENTO MENSAL –
CARGA HORÁRIA SEMANAL - TIPO DE PROVA - TAXA DE INSCRIÇÃO
CÓDIGO E EMPREGO

Nº VAGAS/
CADASTRO
RESERVA

PRÉ – REQUISITOS EXIGIDOS

VENCIMENTO
MENSAL
(REF.
MAR/2010)
R$2182,85

01
ASSISTENTE SOCIAL

CR

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL

02
ASSISTENTE SOCIAL II

CR

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL

03
ATENDENTE

01

04
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

01

05
AUXILIAR DE
LABORATORIO
06
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
07
CONTADOR

01

01

01

ENSINO MÉDIO COMPLETO E
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
DO EMPREGO
ENSINO MÉDIO COMPLETO,
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE
INFORMÁTICA E CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS DO EMPREGO
ENSINO MÉDIO COMPLETO E
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
DO EMPREGO
ENSINO FUNDAMENTAL
COMPLETO E CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS DO EMPREGO

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

TIPO
DE
PROVA

40 HORAS

PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA

R$75,00

R$1261,20

20 HORAS

R$557,83

40 HORAS

R$970,15

40 HORAS

PROVA
ESCRITA

R$45,00

R$557,83

30 HORAS

PROVA
ESCRITA

R$45,00

R$510,00

30 HORAS

PROVA
ESCRITA

R$25,00

R$2182,85

20 HORAS

R$75,00

R$2182,85

40 HORAS

R$2182,85

30 HORAS

R$2182,85

30 HORAS

R$1261,20

20 HORAS

PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
CONTABILIDADE E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL

CR
FORMAÇÃO SUPERIOR EM
ENFERMAGEM E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL

08
ENFERMEIRO
CR

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
ENFERMAGEM E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL

09
ENFERMEIRO II
CR
10
FARMACEUTICO –
BIOQUIMICO
CR
11
FARMACEUTICO –
BIOQUIMICO II

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
FARMÁCIA E ESPECIALIZAÇÃO EM
BIOQUIMICA E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL
FORMAÇÃO SUPERIOR EM
FARMÁCIA E ESPECIALIZAÇÃO EM
BIOQUIMICA E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL

TAXA DE
INSCRIÇÃO

R$75,00

R$45,00

R$75,00

R$75,00

R$75,00

R$75,00
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CÓDIGO E EMPREGO

Nº VAGAS/
CADASTRO
RESERVA
CR

12
FONOAUDIOLOGO

PRÉ – REQUISITOS EXIGIDOS

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
FONOAUDIOLOGIA E
ESPECIALIZAÇÃO EM
AUDIOLOGIA E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL
FORMAÇÃO SUPERIOR EM
FONOAUDIOLOGIA E
ESPECIALIZAÇÃO EM
AUDIOLOGIA E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL

13
FONOAUDIOLOGO II

04

14
MEDICO
ANESTESIOLOGISTA

CR

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
MEDICINA E ESPECIALIZAÇÃO EM
ANESTESIOLOGIA E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL

CR

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
MEDICINA E ESPECIALIZAÇÃO EM
ANGIOLOGIA E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL

16
MEDICO CARDIOLOGISTA

01

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
MEDICINA E ESPECIALIZAÇÃO EM
CARDIOLOGIA E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL

17
MEDICO CIRURGIAO
GERAL

CR

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
MEDICINA E ESPECIALIZAÇÃO EM
CIRURGIA GERAL E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL

18
MEDICO
DERMATOLOGISTA

CR

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
MEDICINA E ESPECIALIZAÇÃO EM
DERMATOLOGIA E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL

19
MEDICO
ENDOCRINOLOGISTA

01

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
MEDICINA E ESPECIALIZAÇÃO EM
ENDOCRINOLOGIA E REGISTRO
NO CONSELHO PROFISSIONAL

01

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
MEDICINA E ESPECIALIZAÇÃO EM
GASTROENTEROLOGIA E
REGISTRO NO CONSELHO
PROFISSIONAL

15
MEDICO ANGIOLOGISTA

20
MEDICO
GASTROENTEROLOGISTA

CR
21
MEDICO GINECOLOGISTA
CR
22
MEDICO INFECTOLOGISTA
CR
23
MEDICO NEFROLOGISTA

24
MEDICO NEUROLOGISTA

25
MEDICO NEUROLOGISTA
PEDIATRA

26
MEDICO OFTALMOLOGISTA

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
MEDICINA E ESPECIALIZAÇÃO EM
GINECOLOGIA E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL
FORMAÇÃO SUPERIOR EM
MEDICINA E ESPECIALIZAÇÃO EM
INFECTOLOGIA E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL
FORMAÇÃO SUPERIOR EM
MEDICINA E ESPECIALIZAÇÃO EM
NEFROLOGIA E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL

01

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
MEDICINA E ESPECIALIZAÇÃO EM
NEUROLOGIA E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL

CR

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
MEDICINA E ESPECIALIZAÇÃO EM
NEUROLOGIA PEDIÁTRICA E
REGISTRO NO CONSELHO
PROFISSIONAL

02

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
MEDICINA E ESPECIALIZAÇÃO EM
OFTALMOLOGIA E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL

VENCIMENTO
MENSAL
(REF.
MAR/2010)

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

TIPO
DE
PROVA

R$2182,85

40 HORAS

R$1261,20

20 HORAS

R$3638,05

20 HORAS

R$3638,05

20 HORAS

R$3638,05

20 HORAS

R$3638,05

20 HORAS

R$3638,05

20 HORAS

R$3638,05

20 HORAS

R$3638,05

20 HORAS

R$3638,05

20 HORAS

R$3638,05

20 HORAS

R$1649,25

10 HORAS

R$3638,05

20 HORAS

R$3638,05

20 HORAS

R$3638,05

20 HORAS

PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS

TAXA DE
INSCRIÇÃO

R$75,00

R$75,00

R$75,00

R$75,00

R$75,00

R$75,00

R$75,00

R$75,00

R$75,00

R$75,00

R$75,00

R$75,00

R$75,00

R$75,00

R$75,00
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CÓDIGO E EMPREGO

27
MEDICO ORTOPEDISTA

Nº VAGAS/
CADASTRO
RESERVA

02

28
MEDICO
OTORRINOLARINGOLOGIS
TA

02

29
MEDICO PNEUMOLOGISTA

01

CR
30
MEDICO PSIQUIATRA
CR
31
MEDICO RADIOLOGISTA

32
MEDICO
REUMATOLOGISTA

01

CR
33
MEDICO
ULTRASSONOGRAFISTA
CR
34
MEDICO UROLOGISTA

35
MOTORISTA (ONIBUS)

02

36
MOTORISTA (VEICULOS
LEVES)

01

37
PORTEIRO / VIGIA

CR

PRÉ – REQUISITOS EXIGIDOS

VENCIMENTO
MENSAL
(REF.
MAR/2010)

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

TIPO
DE
PROVA

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
MEDICINA E ESPECIALIZAÇÃO EM
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E
REGISTRO NO CONSELHO
PROFISSIONAL
FORMAÇÃO SUPERIOR EM
MEDICINA E ESPECIALIZAÇÃO EM
OTORRINOLARINGOLOGIA E
REGISTRO NO CONSELHO
PROFISSIONAL

R$3638,05

20 HORAS

R$3638,05

20 HORAS

R$1649,25

10 HORAS

R$3638,05

20 HORAS

R$3638,05

20 HORAS

R$3638,05

20 HORAS

R$3638,05

20 HORAS

R$3638,05

20 HORAS

R$970,15

40 HORAS

R$557,83

40 HORAS

R$510,00

30 HORAS

PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
PRÁTICA
PROVA
ESCRITA
E PROVA
PRÁTICA
PROVA
ESCRITA

R$2182,85

40 HORAS

R$1261,20

20 HORAS

R$1649,25

40 HORAS

R$727,60

30 HORAS

PROVA
ESCRITA

R$45,00

R$970,15

20 HORAS

PROVA
ESCRITA

R$45,00

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
MEDICINA E ESPECIALIZAÇÃO EM
PNEUMOLOGIA E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL
FORMAÇÃO SUPERIOR EM
MEDICINA E ESPECIALIZAÇÃO EM
PSIQUIATRIA E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL
FORMAÇÃO SUPERIOR EM
MEDICINA E ESPECIALIZAÇÃO EM
RADIOLOGIA E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL
FORMAÇÃO SUPERIOR EM
MEDICINA E ESPECIALIZAÇÃO EM
REUMATOLOGIA E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL
FORMAÇÃO SUPERIOR EM
MEDICINA E ESPECIALIZAÇÃO EM
ULTRASSONOGRAFIA E REGISTRO
NO CONSELHO PROFISSIONAL
FORMAÇÃO SUPERIOR EM
MEDICINA E ESPECIALIZAÇÃO EM
UROLOGIA E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL
ENSINO MÉDIO COMPLETO E
HABILITAÇÃO CNH CATEGORIA D
OU SUPERIOR E CURSO
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
ENSINO MÉDIO COMPLETO,
HABILITAÇÃO CNH CATEGORIA B
OU SUPERIOR E CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS DO EMPREGO
ENSINO FUNDAMENTAL
COMPLETO E CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS DO EMPREGO

CR
FORMAÇÃO SUPERIOR EM
PSICOLOGIA E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL

38
PSICOLOGO
CR

FORMAÇÃO SUPERIOR EM
PSICOLOGIA E REGISTRO NO
CONSELHO PROFISSIONAL

39
PSICOLOGO II

40
TECNICO DE
CONTABILIDADE
41
TECNICO DE
LABORATORIO

CR

01

CR
42
TECNICO DE RAIOS – X
(RADIOLOGIA)

ENSINO MÉDIO, CURSO
PROFISSIONALIZANTE / TÉCNICO
EM CONTABILIDADE E REGISTRO
NO CONSELHO PROFISSIONAL.
ENSINO MÉDIO, CURSO
PROFISSIONALIZANTE / TÉCNICO
EM LABORATÓRIO OU
EQUIVALENTE EM ANÁLISES
CLÍNICAS E BIODIAGNÓSTICO.
ENSINO MÉDIO, CURSO
PROFISSIONALIZANTE / TÉCNICO
EM RADIOLOGIA OU
EQUIVALENTE EM
RADIODIAGNOSTICO E REGISTRO
NO CONSELHO PROFISSIONAL

PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA
E PROVA
DE
TITULOS
PROVA
ESCRITA

TAXA DE
INSCRIÇÃO

R$75,00

R$75,00

R$75,00

R$75,00

R$75,00

R$75,00

R$75,00

R$75,00

R$45,00

R$45,00

R$25,00

R$75,00

R$75,00

R$45,00
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CÓDIGO E EMPREGO

Nº VAGAS/
CADASTRO
RESERVA

PRÉ – REQUISITOS EXIGIDOS

VENCIMENTO
MENSAL
(REF.
MAR/2010)

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

TIPO
DE
PROVA

CR

ENSINO MÉDIO, CURSO
PROFISSIONALIZANTE /
TÉCNICO EM ENFERMAGEM E
REGISTRO NO CONSELHO
PROFISSIONAL
ENSINO MÉDIO, CURSO
PROFISSIONALIZANTE / TÉCNICO
EM INFORMÁTICA OU
EQUIVALENTE TECNOLOGIA EM
INFORMÁTICA.
ENSINO MÉDIO COMPLETO E
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
DO EMPREEGO

R$970,15

30 HORAS

PROVA
ESCRITA

R$45,00

R$1649,25

40 HORAS

PROVA
ESCRITA

R$45,00

R$557,83

30 HORAS

PROVA
ESCRITA

R$45,00

43
TECNICO EM ENFERMAGEM
CR
44
TECNICO EM
INFORMATICA
CR

45
TELEFONISTA

TAXA DE
INSCRIÇÃO

2. DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)
2.1. Não há possibilidade de reserva legal para os portadores de deficiência ou portadores de necessidades especiais (PNE)
para os empregos em seleção, uma vez que o número de vagas oferecido é insuficiente para a aplicação do percentual
conforme dispositivos Legais.
2.2. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso VIII
do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 37 do Decreto Federal 3.298/99, é assegurado o direito de inscrição a
emprego cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2.3. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º
do Decreto Federal 3.298/99.
2.4. A deficiência existente jamais poderá ser argüida para justificar readaptação funcional ou concessão de aposentadoria.
2.5. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal 3.298/99,
particularmente em seu artigo 40, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos,
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, à duração, ao horário e local de
aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
2.6. No ato da inscrição o candidato, portador de deficiência, deverá declarar, no Requerimento de I nscrição, essa condição
e a deficiência da qual é portador, apresentando Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a provável causa
da deficiência e a compatibilidade da mesma para o desempenho do emprego público pretendido. Este Laudo será retido e
ficará anexado ao Requerimento de Inscrição.
2.6.1. Será eliminado do Concurso Público o candidato cuja deficiência assinalada na ficha de inscrição sej a incompatível
com o emprego pretendido.
2.6.2. Na realização da prova, as adaptações necessárias aos candidatos portadores de deficiência, dentro das
possibilidades da Executora do Concurso, somente serão efetuadas para aqueles que comunicarem sua deficiência nas
condições do subitem 2.6. e indicarem no campo apropriado do requerimento de inscrição o tipo de atendimento necessário
nas provas se for o caso.
2.6.3. Caso o candidato portador de deficiência seja considerado inapto para o emprego, será nomeado o candidato
imediatamente posterior.
2.6.4. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de letra correspondente a corpo
24.
2.6.5. Os candidatos que não atenderem os dispositivos, no ato das inscrições, serão considerados como não portadores de
deficiência; não terão a prova preparada, seja qual for o motivo alegado, estando impossibilitados de realizar a prova.
2.7. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não
poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
3.

DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições poderão ser efetuadas no período de 08 a 19/03/2010, para os empregos previstos no item 1.3., deste
Edital, de acordo com a preferência do candidato, por uma das seguintes maneiras:
3.1.1.INSCRIÇÕES PRESENCIAIS: PESSOALMENTE OU POR PROCURAÇÃO NO PERÍODO DE 08 a 19 de março de
2010 – SOMENTE NOS DIAS ÚTEIS , na Escola do Trabalho, sita à Rua Massud Amin, nº 165, centro, no horário das 08:00
às 16:30 horas.
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3.1.2.INSCRIÇÕES VIA INTERNET: INICIO DIA 08 DE MARÇO ÀS 8:00 HORAS E ENCERRAMENTO DIA 19 DE
MARÇO DE 2010 ÀS 16:30 HORAS - HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF) NO ENDEREÇO ELETRÔNICO
www.exitusconcursos.com.br.
3.2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO
3.2.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos
os requisitos exigidos.
3.2.2. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via correio eletrônico.
3.2.3. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros concursos.
3.2.5. Caso o candidato cometa algum equivoco com relação à inscrição, inscrevendo-se para mais de um emprego, não
poderá interpor recurso a seu favor ou alegar desconhecimento do mesmo.
3.2.6. As informações prestadas na solicitação de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao
CISNOP – PR, o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou rasurados, bem
como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
3.2.7. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma.
3.2.8. Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição.
3.2.9. Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição.
3.2.10. O protocolo de inscrição presencial ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição via internet deverá ser
mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas.
3.2.11. O candidato que se inscrever ao Concurso Público como pessoa portadora de deficiência ou de necessidades
especiais, que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar, na solicitação de inscrição, a
condição de deficiência da qual é portador, bem como os recursos especiais necessários e, ainda, enviar à COMISSÃO
ESPECIAL DE SELEÇÃO PÚBLICA até o dia 19 (dezenove) de março de 2010, impreterivelmente, laudo médico (original
ou cópia autenticada) conforme item 2.6. deste Edital, que justifique o atendimento especial e a inscrição nos termos do
item 2 deste Edital, optando para envio do Laudo por uma das maneiras abaixo:
3.2.11.1. Via SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO: enviar para o CISNOP-PR, sito à Rua Justino Marques Bonfim, 17 –
CEP: 86300-000, Cornélio Procópio-PR, ou
3.2.11.2. Protocolar pessoalmente ou por terceiro na Escola do Trabalho, sita à Rua Massud Amin, nº 165, centro, no
horário das 08:00 às 16:30 horas, centro, Cornélio Procópio – PR, NO PERÍODO DE 08 à 19 de março de 2010 – somente
nos dias úteis.
3.2.11.3. Após o prazo acima estipulado, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior. A solicitação de
condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
3.2.12. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar atendimento
especial para tal fim, deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será
responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará as provas.
3.2.13. O laudo médico (original ou cópia simples) valerá somente para este concurso, não será devolvido e não serão
fornecidas cópias desse laudo.
3.2.14. O envio do laudo médico, por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A Comissão Especial de
Seleção Pública, bem como a empresa executora do certame, não se responsabilizam por qualquer tipo de extravio que
impeça a chegada do laudo.
3.2.15. A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será publicada no Edital de Deferimento
ou Indeferimento das inscrições e divulgada nos sites: www.exitusconcursos.com.br, www.cisnop.com.br e no átrio do
CISNOP - Cornélio Procópio – PR.
3.2.16. O candidato disporá de um dia a partir da divulgação da relação citada no subitem anterior para contestar o
indeferimento, pessoalmente no CISNOP. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
3.2.17. O candidato, na solicitação de inscrição, declara para fins de direito que tem ciência e aceita que, no momento do
provimento do emprego, entregará os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o emprego conforme item
1.3. deste Edital.
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3.2.18. Preencher a Ficha óptica de Inscrição Presencial ou a inscrição efetuada via internet, assinando a D eclaração
segundo a qual, sob as penas da Lei, assumirá ter:
1)

a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do art. 12,
parágrafo 1º, da Constituição Federal;

2)

O gozo dos direitos políticos;

3)

A quitação das obrigações eleitorais e militares;

4)

O nível de escolaridade exigido para o exercício do emprego e demais requisitos;

5)

A idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data da posse;

6)

A aptidão física e mental para o exercício das atribuições do emprego, comprovada em avaliação médica.

7)

não registrar antecedentes criminais com condenação transitada em julgado;

8)

conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital;

3.2.19. A assinatura na Ficha de Inscrição Presencial ou a inscrição efetuada via internet implicará a satisfação das
exigências relacionadas no item 3.2.18 deste Edital. Fica dispensada a imediata apresentação dos documentos ali
relacionados; todavia, por ocasião do provimento do emprego, serão exigidos dos candidatos habilitados os documentos
que confirmam as declarações dos itens acima mencionados.
3.2.20. No caso de pagamento com cheque, as inscrições serão consideradas sem efeito se o cheque for devolvi do por
qualquer motivo.
3.2.21. O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento da Ficha de Inscrição pelo candidato ou seu
procurador.
3.2.22. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital,
sobre as quais não se poderá alegar desconhecimento.
3.3. INSTRUÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÕES REALIZADAS PELA INTERNET
1) Acessar o endereço eletrônico: www.exitusconcursos.com.br, durante o período de 08 à 19 de março de 2010, com
inicio às 8:00 horas do dia 08/03/10 e encerramento às 16:30 horas do dia 19/03/2010 - horário de Brasília
(DF);
2)

Localizar o “link” correspondente ao Concurso Público;

3)

Ler o edital e preencher a ficha de inscrição;

4)

Efetuar o pagamento da inscrição, através de Boleto Bancário que será gerado pelo sistema.

5) O pagamento da taxa de inscrição pela internet, com boleto gerado até o dia 18 de março tem o vencimento em
19/03/2010 e com boleto gerado no dia 19/03/10, cujo encerramento está previsto para as 16:30 horas, observar-se-á o
horário de atendimento bancário, podendo o respectivo pagamento ser efetuado até o dia útil bancário subseqüente.
6) Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado
pelo site, até a data de encerramento das inscrições;
7) As inscrições feitas pela internet serão efetivadas, somente quando o candidato efetuar o pagamento da taxa de
inscrição na agência bancária.
8) Após o término do período destinado para as inscrições, a ficha de inscrição e o boleto bancário não estarão mais
disponíveis no site;
9) O CISNOP e a empresa Exitus Consultoria, não se responsabilizarão por inscrições não efetivadas por eventuais falhas
de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitarem a
correta transferência dos dados ou da impressão dos documentos que possam advir de inscrições realizadas via internet,
sendo de responsabilidade do candidato acompanhar a efetivação da inscrição nos sites: www.exitusconcursos.com.br,
www.cisnop.com.br e no átrio do CISNOP - Cornélio Procópio – PR.
3.4.

INSTRUÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÕES PRESENCIAIS

3.4.1. Para inscrição presencial apresentar cópia da Cédula de Identidade (RG) com o respectivo original para conferência;
Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, que deverá ser efetuado de acordo com o valor especificado no item
1.3 para o emprego, para CISNOP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ, BANCO CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL- AGÊNCIA: 0388, CONTA: 2315-4, SOMENTE EM GUICHÊ DE CAIXA, NÃO SENDO ACEITO
DEPÓSITO EM CAIXA ELETRÔNICO. O RESPECTIVO DEPÓSITO DEVERÁ SER ANEXADO À FICHA DE INSCRIÇÃO e
preenchimento correto da Ficha de Inscrição, sem rasuras, fornecida no local das inscrições.
3.4.2. No caso de inscrição por procuração, que deverá ter firma reconhecida, será exigida a entrega do respectivo
mandato, acompanhado de cópia autenticada do documento de identidade do candidato e cópia autenticada do documento
de identidade do procurador e a apresentação do documento original de identidade do procurador. Deverá ser entregue
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uma procuração para cada candidato e esta ficará retida. O candidato assumirá as conseqüências de eventuais erros
cometidos por seu procurador ao efetuar a inscrição.
3.4.3. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações prestadas, pessoalmente
ou por seu procurador, na ficha de inscrição. O candidato que preencher a ficha de inscrição com dados incorretos ou
rasurados, ou que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as condições
estabelecidas neste Edital, terá cancelada sua inscrição, tendo, em conseqüência, anulados todos os atos dela decorrentes,
mesmo que o fato seja constatado posteriormente, respondendo integralmente também sob as penas da Lei.
3.4.4. Efetuada a inscrição, não será permitida alteração ou troca do emprego apontado na ficha de inscrição, seja qual
for o motivo alegado, bem como não haverá devolução da taxa recolhida, em hipótese alguma.
4.

DAS PROVAS E PRINCIPIOS

4.1. O Concurso Público constará de provas escritas, provas escritas e práticas e provas escritas e títulos.
4.2. DAS PROVAS ESCRITAS
4.2.1. As provas escritas de caráter eliminatório e classificatório com questões de múltipla escolha, com quatro alternativas
cada, conforme especificado para o emprego, versarão sobre o Conteúdo Programático para as Provas dividido nas áreas
especificadas no ANEXO I.
4.2.2. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50,00 (cinqüenta) pontos nas
provas escritas, ficando os demais eliminados do Concurso Público.
4.2.3. As Provas Escritas serão realizadas no dia 11 (onze) de abril de 2010, em local e horário a ser comunicado após o
encerramento das inscrições através de afixação do Edital de Convocação no átrio do CISNOP e nos sites:
www.exitusconcursos.com.br e http:// www.cisnop.com.br e divulgado pela imprensa com 03 (três) dias, no mínimo, de
antecedência.
4.2.4. Se por razões de ordem técnica, o candidato não conseguir acessar o site da empresa ou do CISNOP, deverá se
informar através dos outros meios de comunicação colocados à sua disposição, não podendo alegar desconhecimento.
4.2.5. A prova escrita terá duração de 03 (três) horas, já incluído o tempo para as questões de múltipla es colha, conforme
anexo I e preenchimento do gabarito ótico de respostas.
4.2.6. No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade gráfica, ou seja, falha de editoração, ou
irregularidade na formulação de alguma questão, ou mesmo que não esteja ela prevista no programa, poderá solicitar ao
Fiscal de Sala, a FOLHA DE OCORRÊNCIAS, para as devidas anotações. As observações dos candidatos serão analisadas
pela equipe técnica responsável pela elaboração e editoração das provas, antes da divulgação dos gabaritos.
4.3.

DAS PROVAS PRÁTICAS

4.3.1. As provas práticas são de caráter eliminatório e classificatório, e versarão sobre o Programa especificado no ANEXO
I, tratado em seus aspectos operacionais e estratégicos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e
requisitos específicos para o exercício das atividades, atendendo aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.
4.3.2. A prova prática será realizada com a execução, pelo candidato, de atividades práticas com pertinência com os
conteúdos específicos do emprego, onde serão aferidas as habilidades do candidato com as rotinas correntes do emprego,
mensurando seus conhecimentos práticos, sua desenvoltura, qualidade e produtividade.
4.3.3. Somente serão convocados para as Provas Práticas os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50,00
(cinqüenta) pontos nas provas escritas e melhores classificados para os empregos, observadas as quantidades abaixo
especificadas, ficando os demais eliminados do Concurso Público:
1) Para os empregos de MOTORISTA (ONIBUS) e MOTORISTA (VEICULOS LEVES) serão convocados para a prova prática os
candidatos classificados em ordem decrescente, do número 01 ao número 15 (quinze), mais os empatados que obtiveram a
mesma nota do número quinze na prova escrita, ficando os demais eliminados do Concurso Público.
4.3.4. As provas práticas serão previamente elaboradas pela banca responsável, a partir das atribuições de cada emprego.
4.3.5. As Provas Práticas serão realizadas provavelmente no dia 25 de abril de 2010, em local e horário a ser comunicado
oportunamente através de afixação do Edital de Convocação no átrio do CISNOP e nos endereços eletrônicos
www.exitusconcursos.com.br e http://www.cisnop.com.br e divulgado pela imprensa com 03 (três) dias, no mínimo, de
antecedência.
4.3.6. Para a realização da Prova Prática todos os candidatos deverão apresentar a Carteira de Identidade (RG) ou outro
documento com foto previsto em Lei e a CHN – Carteira Nacional de Habilitação na Categoria exigida conforme item 1.3.
deste Edital e dentro do prazo de validade.
4.3.7. Nas provas que exigirem o emprego de equipamentos de elevado valor, pertencentes ou sob a responsabilidade do
CISNOP ou da entidade que realiza o certame, poderá ser procedida, a critério da fiscalização, a imediata exclusão do
candidato que demonstre não possuir a necessária capacidade no seu manejo, sem risco de danificá-los.
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4.3.8. Haverá um tempo máximo para a realização de cada item da prova, que será fixado pela comissão de pro vas,
considerando a dificuldade e demais aspectos necessários para o desempenho satisfatório dos testes por parte dos
candidatos.
4.3.9. Será considerado reprovado o candidato que obtiver nota zero na prova prática e/ou o candidato que não
comparecer à prova no dia, local e horário de convocação, bem como o candidato que não atingir a pontuação mínima de
50,00 (cinqüenta) pontos exigida.
4.4. DA PROVA DE TITULOS
4.4.1. A prova de Títulos, somente para os candidatos aos empregos que exigem pré-requisito de nível superior, tem
caráter classificatório, onde somente serão analisados e pontuados os títulos dos candidatos inscritos que obtiverem nota
igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos na prova escrita.
4.4.2.
Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos na prova escrita serão convocados
para a entrega dos documentos para a prova de títulos, que será realizada no dia 25/04/2010, em local e horário a ser
comunicado oportunamente através de afixação do Edital de Convocação no átrio do CISNOP, no endereço eletrônico
www.exitusconcursos.com.br e http://www.cisnop.com.br e divulgado pela imprensa com 02 (dois) dias, no mínimo, de
antecedência.
4.4.3. Os títulos apresentados pelos candidatos, conforme quadro abaixo, serão avaliados na escala de 0 a 06 (seis)
pontos e somados à nota da prova escrita compondo a nota total.

TÍTULOS

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
MÁXIMO

Diploma devidamente registrado ou habilitação legal equivalente, de conclusão de curso de pós3,0
3,0
graduação stricto-sensu, em nível de DOUTORADO, concluído na área de atuação do emprego e
obtido até a data de entrega dos títulos.
Diploma devidamente registrado ou habilitação legal equivalente, de conclusão de curso de pós2,0
2,0
graduação stricto-sensu, em nível de MESTRADO, concluído na área de atuação do emprego e
obtido até a data de entrega dos títulos.
Certificado de curso de PÓS-GRADUAÇÃO lato-sensu, em nível de especialização, com carga
1,0
1,0
horária mínima de 360 h/aula, na área de atuação do emprego e obtido até a data de entrega dos
títulos.
PONTUAÇÃO MÁXIMA DE TITULOS: 6,0 PONTOS

4.4.4.

No caso do candidato apresentar titulo de doutorado e mestrado somente será considerado o de maior valor.

4.4.5.
Não serão pontuados os títulos sem conteúdo específico e sem relação com a área de atuação, boletim de
matrícula, monitorias, coordenação de cursos, orientação, fiscalização, coordenação, pesquisas, projetos, participação em
trabalhos acadêmicos, autoria e apresentação de palestras, as atividades inerentes ao trabalho do profissional, ou outra
forma que não a determinada acima, não devendo o candidato entregar documentos desta natureza.
4.4.6.

No ato da juntada dos títulos, caberá ao candidato comprovar o credenciamento ou revalidação do curso.

4.4.7.
Após a apresentação dos títulos para avaliação, não será permitida a juntada ou substituição de qualquer
documento.
4.4.8.

Ao candidato que não encaminhar os títulos no ato da inscrição será atribuída nota 0 (zero).

4.4.9.
Somente serão aceitos os títulos apresentados nos quais constem o inicio e o término do período declarado,
quando for o caso.
4.4.10. Os documentos em Língua estrangeira de cursos realizados, somente serão aceitos quando traduzidos para o
português por tradutor juramentado e revalidados por Instituição Brasileira.
4.4.11. Cada título será considerado uma única vez.
4.4.12. Deverá ser apresentada uma única cópia de cada documento.
4.4.13. Os documentos comprobatórios dos títulos serão aceitos com a data limite de entrega dos mesmos.
4.4.14. O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc...) deverá anexar cópia do documento
comprobatório da alteração sob pena de não ter pontuado os títulos com nome diferente da inscrição e/ou identidade.
4.4.15.
Comprovada em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos do candidato, bem como
encaminhamento de um mesmo título em duplicidade, com o fim de obt er dupla pontuação, o candidato terá anulada a
totalidade de pontos desta prova. Comprovada a culpa do candidato este será excluído do Concurso.
4.4.16. Para comprovação dos títulos o candidato deverá apresentar cópia reprográfica dos títulos rubricada frente e verso
e o Anexo II – Formulário para entrega de Títulos, devidamente preenchido, em envelope contendo os seguintes dados:
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NOME DO CANDIDATO, Nº DO RG., Nº DE INSCRIÇÃO,
CANDIDATO.

EMPREGO E PONTUAÇÃO DOS TITULOS SOLICITADA PELO

5. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
5.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos,
munido de Protocolo de inscrição presencial ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição via i nternet; Original da
Cédula de Identidade (RG) e para as Provas Escritas também caneta esferográfica transparente na cor preta ou azul, lápis
nº 02 e borracha macia.
5.2. Para a realização das Provas Práticas todos os candidatos deverão apresentar a Carteira de Identidade (RG) ou outro
documento com foto previsto em Lei e a CHN – Carteira Nacional de Habilitação na Categoria exigida conforme item 1.3.
deste Edital.
5.3. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato
com clareza.
5.4. Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas.
5.5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato.
5.6. Durante as provas escritas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie nem a utilização de
máquina calculadora ou de equipamento eletrônico.
5.7. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
5.7.1. apresentar-se após o fechamento dos portões;
5.7.2. não apresentar o documento de identidade exigido no item 5.1. para as provas escritas e documentos exigidos no
item 5.2. para as provas práticas;
5.7.3. não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
5.7.4. ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
5.7.5. for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro
meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada.
5.7.6. estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação;
5.7.7. lançar mão de meios ilícitos para executar a prova;
5.7.8. não devolver a Folha Definitiva de Respostas;
5.7.9. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
5.7.10. agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova.
5.8. As provas escritas terão a duração de 03 (três) horas, já incluído o tempo da transcrição para o gabarito ótico
definitivo.
5.9. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação das provas depois de transcorrido o tempo de 50%
(cinqüenta por cento) da duração da prova, ou seja, uma hora e meia, quando então poderá levar o seu caderno de
questões da prova objetiva.
5.10. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá o caderno de questões.
5.11. O candidato lerá as questões no Caderno de Questões e marcará suas respostas.
5.12. Ao terminar, solicitará ao fiscal o gabarito ótico personalizado definitivo de Respostas para o qual transcreverá, com
caneta de tinta preta ou azul, as respostas anteriormente assinaladas, bem como assinar no campo apropriado.
5.13. O gabarito ótico definitivo de respostas deverá ser entregue ao fiscal após seu preenchimento.
5.14. O gabarito ótico de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido
para a correção eletrônica e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala.
5.15. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que
contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
5.16. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar
prejuízo ao desempenho do candidato.
5.17. Em hipótese alguma, haverá substituição do gabarito ótico personalizado de respostas por erro do can didato.
5.17.1. O candidato, antes de assinar ou iniciar as suas marcações no gabarito ótico de resposta s, deverá conferir os seus
dados personalizados; caso constate algum equivoco deverá comunicá-lo ao fiscal da sala para as devidas providências.
5.18. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para o candidato
continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para o gabarito ótico definitivo.
5.19.Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, após o lacramento oficial dos envelopes de folhas
ópticas de respostas definitivas.
5.20. Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e no horário constantes do Edital de
Convocação para as provas a ser oportunamente divulgado.
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5.21. Por justo motivo, à critério da Comissão Executiva do Concurso Público, a data da realização das provas poderá ser
alterada, devendo ser comunicado aos candidatos por Edital de Convocação.
6. DO JULGAMENTO DAS PROVAS
6.1.

A prova escrita será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.

6.1.1. Serão considerados aprovados e classificados na prova escrita, os candidatos que obtiverem pontuação igual ou
superior a 50,0 (cinqüenta) pontos, ficando os demais candidatos excluídos do concurso.
6.2.

Na avaliação da prova será utilizado o escore bruto.

6.2.1. O escore bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova.
6.2.2. Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes às
provas, independentemente da formulação de recursos.
6.2.3. As provas práticas serão avaliadas de 0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, sendo considerados habilitados e classificados
os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos, ficando os demais excluí dos do concurso.
6.2.4. A prova de Títulos tem caráter classificatório, onde somente serão analisados e pontuados os títulos dos candidatos
inscritos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos na prova escrita.
7.

DA CLASSIFICAÇÃO

7.1. A nota final dos candidatos habilitados no Concurso Público para os empregos que requerem provas escritas e
práticas, será igual à média aritmética de pontos obtidos na prova escrita e na prova prática, segundo a fórmula:
PE +PP onde: PE= Prova Escrita; PP= Prova Prática;
2
7.2. A nota final dos candidatos aprovados no Concurso Público para os empregos que exigiram somente provas escritas
será o total de pontos obtidos.
7.3. A nota final dos candidatos aprovados no Concurso Público para os empregos que exigiram provas escritas e títulos
será a somatória dos pontos obtidos.
7.4. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente do valor da nota final.
7.5. Havendo alteração na Classificação Final por motivo de deferimento em recurso, ela deverá ser retificada e publicada
novamente.
8. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
8.1.

Na hipótese de igualdade na classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:

I. tiver maior idade, considerando as informações constantes do documento de identidade apresentado no ato de inscrição
presencial ou explicitado pelo candidato na ficha de inscrição via internet, sendo de inteira responsabilidade do candidato e
não podendo interpor recurso a seu favor.
II. obtiver maior nota na prova escrita na área de Conhecimentos Específicos;
III. obtiver maior nota na prova prática (quando o emprego o requerer);
9.

DOS RECURSOS

9.1. Caberá recurso:
9.1.1. No caso de ter a inscrição ou a solicitação de atendimento especial conforme o item 2 e subitens INDEFERIDA, o
candidato poderá apresentar recurso no prazo de 01 (um) dia útil, contado a partir da data da publicação do Edital de
Inscrições.
9.1.2. Da realização da prova, à Comissão Executiva do Concurso Público, no prazo de 01 (um) dia útil a contar do dia
seguinte ao da data de sua realização.
9.1.3. Dos gabaritos e das notas das provas, à Comissão Executiva do Concurso Público, em 01 (um) dia útil a contar do
dia seguinte ao da data das respectivas publicações.
9.2. O recurso deverá ser interposto por petição, acompanhado das razões, à Comissão E xecutiva, que determinará o seu
processamento, caso cabível. Dele deverão constar o nome do candidato, nº de inscrição, nº do documento de identidade,
função pretendida e endereço para correspondência.
9.3. O recurso uma vez protocolado no CISNOP, o mesmo será encaminhado à Comissão Executiva para análise e
manifestação a propósito do argüido.
9.4. Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes, que apontarem circunstâncias que os
justifiquem e interpostos dentro do prazo.
9.5. O recurso interposto por procurador só será aceito se estiver acompanhado do respectivo instrumento de mandato,
com firma reconhecida e cópia reprográfica do documento de identidade do procurador.
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9.6. O resultado do julgamento do recurso será divulgado em 01 (um) dia útil, contado a partir do encerramento do prazo
para entrada do pedido.
9.7. Admitido o recurso, decidirá a Comissão Executiva pela reforma ou manutenção do ato recorrido, determinando a sua
publicação.
9.8. Decorrido o prazo para recurso, as provas poderão ser incineradas pela Executora do Concurso, permanecendo os
documentos divulgados oficialmente e tornados públicos na forma da Lei.
10.

DA CONVOCAÇÃO

10.1. A convocação para o emprego obedecerá à ordem de classificação, de acordo com o número de vagas, não gerando o
fato da classificação direito à nomeação, que dependerá da conveniência e oportunidade da diretoria administrativa do
CISNOP.
10.2. O candidato que for nomeado terá o prazo de 10 (dez) dias para assumir suas funções, tornando sem efeito a
admissão dos candidatos que nesse prazo não satisfizerem as exigências para admissão.
10.3. Por ocasião da nomeação, os candidatos classificados serão previamente convocados por edital, a ser publicado no
órgão de divulgação dos atos oficiais do CISNOP, para submeterem-se a exames de saúde física e mental, bem como de
deficiência, e apresentarão os documentos comprobatórios dos requisitos estabelecidos para a investidura no emprego.
10.4. O candidato convocado, que não tenha interesse em assumir o emprego, assinará Termo de Desistência, e, querendo,
poderá requerer sua inclusão ao final da lista de classificação final, cuja deliberação dependerá de autorização da diretoria
administrativa.
10.5. Os candidatos que não se apresentarem para os exames previstos neste Edital, não preencherem os requisitos
previstos no item 1.3. ou apresentarem documentos falsos, serão automaticamente excluídos. Previamente à nomeação
será aferida a condição de deficiência, devendo o candidato submeter-se no prazo fixado, ao exame médico oficial ou
credenciado pela administração, a qual terá decisão definitiva sobre a qualificação quanto à deficiência para o exercício das
atribuições da categoria profissional.
10.6. Satisfeitas as exigências de qualificação, os candidatos classificados serão empossados gradativamente, em sessão
solene, pelo Diretor Presidente do CISNOP, em dia, local e hora previamente estabelecidos.
10.7. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para um dos empregos públicos descritos no item 1.1., cumprirá estágio
probatório, nos termos do artigo 41 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 19/98 e
será vinculado ao Regime Geral de Previdência- INSS.
10.8. No ato da posse, o servidor nomeado para um dos empregos públicos descritos no item 1.3. apresentará declaração
de bens e valores que constituem seu patrimônio, declaração quanto ao exercício ou não, de outro cargo, emprego ou
função pública, conforme exigência do artigo 13 da Lei n.º 8.429, de 02.06.1992 ou que se enquadra na exceção contida no
art. 37, inciso XVI da Constituição Federal de 1988 e declaração de que não percebe proventos de apo sentadoria.
10.9. O candidato que por qualquer motivo não tomar posse no emprego, no prazo previsto em lei, será eliminado do
concurso.
11.

DA NOMEAÇÃO

11.1. O resultado final do concurso será homologado pelo Diretor Presidente do CISNOP, publicado no órgão de divulgação
dos atos oficiais e afixados na recepção da sede deste Consórcio.
11.2. A convocação para provimento de emprego obedecerá à ordem de classificação.
11.3. A aprovação no Concurso Público não gera o direito à nomeação, que dependerá da conveniência e oportunidade da
Diretoria Administrativa do CISNOP.
11.4. Para efeito de nomeação, a habilitação do candidato fica condicionada à aprovação na avaliação do Concurso e
comprovação da aptidão física e mental realizada por profissionais especialmente indicados para esse fim e apresentação
dos documentos constantes no item 3.2.18 e outros que forem julgados necessários segundo as normas legais.
11.5. No ato da convocação para provimento do emprego, deverão ser apresentados obrigatoriamente os documentos
exigidos para investidura no mesmo, sem o que o provimento ficará prejudicado, por conseqüência será convocado o
candidato imediatamente posterior na classificação geral.
12.

DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação tácita das condições do
Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, das quais não poderá
alegar desconhecimento.
12.2. A inexatidão das afirmativas e / ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a posteriori ou a qualquer
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas suas decorrências, sem
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.
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12.3. O candidato deverá manter atualizado seu endereço junto ao CISNOP, enquanto perdurar a validade do Concurso
Público.
12.4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a
providência ou evento que lhes disserem respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova
correspondente, circunstância que será mencionada em edital ou aviso publicado.
12.5. O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua eliminação do Concurso, a
qualquer tempo.
12.6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações referentes a
este Concurso Público e, se por razões de ordem técnica, não conseguir acessar o site da empresa ou do CISNOP, deverá se
informar através dos outros meios de comunicação colocados à sua disposição, não podendo alegar desconhecimento.
12.7. Fica delegada competência ao presidente da Comissão para tomar providências necessárias à realização de todas as
fases do Concurso.
12.8. Os questionamentos relativos a casos omissos no presente Edital deverão ser protocolados na sede do CISNOP e
serão resolvidos pela Comissão Executiva do Concurso.
12.9. Os candidatos que recusarem a nomeação ou manifestarem sua desistência por escrito serão excluídos do cadastro.
12.10. O Concurso Público terá validade por 02 (dois) anos, a contar da publicação da homologação, prorrogável uma única
vez por igual período, a critério da Diretoria Administrativa do CISNOP.
12.11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o CISNOP poderá anular a inscrição, prova ou
admissão do candidato, desde que sejam verificadas falsidades de declaração ou irregularidade na prova.
12.12. O resultado final do concurso será publicado no órgão de divulgação dos atos oficiais do CISNOP, não sendo
fornecidos quaisquer atestados, certificados ou certidões relativos à classificação ou notas.
12.13. A classificação dos candidatos geram para estes apenas a expectativa de direito à nomeação.
12.14. O CISNOP se reserva o direito de proceder às contratações ou nomeações em número que atenda ao interesse e as
necessidades do serviço, de acordo com a conveniência administrativa, disponibilidade orçamentária e as vagas existentes e
as que porventura vagarem no prazo de validade do concurso.
12.15. Todas as convocações, avisos e resultados do concurso público serão publicados no órgão de divulgação dos atos
oficiais do CISNOP.
12.16. O candidato deverá manter seu endereço atualizado junto à Comissão Executiva do Concurso Público do Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná - CISNOP
CISNOP – CORNÉLIO PROCÓPIO (PR), 03 DE MARÇO DE 2010.

MARCO ANTONIO DA CRUZ
Presidente da Comissão Executiva do Concurso.
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ANEXO I DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010
DESCRIÇÕES SUMÁRIAS DOS EMPREGOS, TIPOS DE PROVAS E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

ASSISTENTE SOCIAL / ASSISTENTE SOCIAL II – PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e
deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejam, coordenam e
avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho,
jurídica, habitação e outras), atuando nas esferas pública e privada; orientam e monitoram ações em desenvolvimento
relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e têxteis, desenvolvimento humano, economia
familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde; desempenham tarefas administrativas e articul am recursos
financeiros disponíveis.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão
silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: Concordância
Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10.
Registro Formal e Informal da Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE: Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e
perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único
de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à
Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da
Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PNAS – Política Nacional da Assistência Social, SUAS – Sistema Único da Assistência
Social; PNCFC – Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária; SINASE – Sistema Nacional de Medidas Sócio
Educativas; Programas de Renda Mínima – transferência de renda; Os benefícios e suas condicionalidades; Exame de
Proficiência em debate; Movimentos Sociais; Serviço Social e Questão Social; Atribuições Técnicas e Funções do Assistente
Social; Ética e Serviço Social; As atribuições Privativas do Assistente Social; A Cotidianidade; Os desafios profissionais do
Serviço Social no Brasil; O envelhecimento Populacional; Os Conselhos de Direitos; O Fetiche da Assistência Social; O
Serviço Social Brasileiro; Projeto Ético Político Profissional; A Territorialidade; Infância e Adolescência; A Família Brasileira;
Planejamento em Serviço Social; A importância de Karl Marx para o Serviço Social; O Rompimento com a alienação; Serviço
Social e Interdisciplinaridade; Seguridade Social e Serviço Social; A política de Saúde no Brasil; Os trabalhadores da
Reciclagem; Bioética e Serviço Social; Meio ambiente; Sexo e Gênero; Terceiro Setor e Questão Social. Sugestões de
referências: Lei Federal nº 8069 de 13/07/1990 – “Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências”; Constituição da República Federativa do Brasil – Titulo II, Capítulo II – Dos Direitos Sociais; código de ética
do Assistente Social; Lei Federal 8.662 - regulamentação da profissão; política nacional da assistência social – PNAS;
sistema único da assistência social – SUAS; Lei 8742/1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS; Lei 8842/1994 –
Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o conselho Nacional do Idoso; Decreto 1948/96 – regulamenta a Lei 8842/94;
Lei 10216/2001 – Pessoas Portadoras de Transtornos Mentais; Lei 7853/1989 e Decreto 3298/99 – Pessoas Portadoras de
Deficiência.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
ATENDENTE – PROVA ESCRITA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, pacientes, hóspedes, visitantes e
passageiros; prestam atendimento telefônico e fornecem informações; marcam entrevistas ou consultas e recebem clientes
ou visitantes; averiguam suas necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa procurados; agendam serviços; observam
normas internas de segurança, conferindo documentos e idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças
estranhas. Organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e 2. Conhecimentos Específicos (20 questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão
silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Si ntaxe: Concordância
Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10.
Registro Formal e Informal da Linguagem. MATEMÁTICA: 1. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de
problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos números racionais: operações,
representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de
comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática comercial: razões, proporções, média
aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e
composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos
notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções de
equações de primeiro e segundo graus, estudo do trinômio do segundo grau, sistemas de equações do primeiro e segundo
graus.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Regras básicas de servidor público; Normas de comportamento em serviço público;
Noções básicas de segurança no trabalho; Eficiência interpessoal e desempenho profissional: fatores determinantes;
Mudanças de atitudes; O significado do trabalho; sua importância para as relações humanas; Motivação e atitude em
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relação ao trabalho; Problemas humanos no ambiente de trabalho; A liderança no trabalho; A compreensão de conflitos e
possíveis soluções; O processo da comunicação, percepção e suas regras; Atuação do atendente: voz, interesse, calma e
sigilo; Atendimento de chamadas: fraseologias adequadas; Atribuições do emprego; Atendimento ao público com qualidade.
Bibliografia a critério do candidato.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PROVA ESCRITA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística;
Executam serviços gerais de escritório das diversas unidades administrativas, como a classificação de documentos e
correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações, arquivo, digitação em geral e atendimento
ao público. Digitam cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade. Recepcionam pessoas que
procuram a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem tratados, objetivando prestar-lhes as informações desejadas.
Organizam e mantem atualizados os arquivos de documentos da unidade. Atendem e efetuam ligações telefônicas,
anotando ou enviando recados e dados de rotinas ou prestando informações relativas aos serviços executados. Controlam o
recebimento e expedição de correspondência, registrando-a em livro próprio encaminhando-a ou despachando-a às pessoas
interessadas. Redigem memorandos, circulares, relatórios, ofícios simples.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e 2. Conhecimentos Específicos (20 questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão
silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Si ntaxe: Concordância
Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10.
Registro Formal e Informal da Linguagem. MATEMÁTICA: 1. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de
problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos números racionais: operações,
representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de
comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática comercial: razões, proporções, média
aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e
composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos
notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções de
equações de primeiro e segundo graus, estudo do trinômio do segundo grau, sistemas de equações do primeiro e segundo
graus.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Relações Interpessoais: Relações Humanas/Interpessoal. Comunicação Interpessoal.
Ética e Postura Profissional. Integração. Empatia. Argumentação Flexível. O papel do Atendimento nas Organizações. O
público/cidadão. Deveres e responsabilidades. Características adequadas ao profissional de atendimento ao público.
Habilidades de transmissão e recepção da Informação. Noções de Informática: Conhecimentos sobre Sistema operacional:
Windows XP Professional: Componentes da área de trabalho e Office 2003; Componentes das janelas; Configuração do
painel de controle; Área de transferência; Executando uma aplicação; Gerenciamento de arquivos no Windows Explorer;
Gerenciamento de pastas no Windows Explorer; Gerenciamento da Lixeira; Formatação e cópia de discos; Ferramentas de
sistema; Calculadora; Bloco de notas; Utilização da ajuda; Sistema de menus; Atalhos e ícones; Denominação de arquivos;
Executando uma aplicação; procedimento para realização de cópias de segurança (backup); Aplicativo MS Word, digitação
de textos (transcrição); Principais comandos. Conhecimentos básicos de redação oficial, ética no trabalho, Cuidados no
manuseio de documentos, Noções gerais sobre arquivo, editoração de correspondência oficial; noções básicas de protocolo;
noções básicas de arquivo; Ética e Postura Profissional. Integração. Empatia. Argumentação Flexível. O papel do
Atendimento nas Organizações. O público/cidadão: Deveres e responsabilidades. Características adequa das do profissional
no atendimento ao público. Serviços e tarefas afins. Bibliografia: à critério do candidato, podendo ser quaisquer obras
atualizadas sobre os conteúdos explicitados.
AUXILIAR DE LABORATORIO – PROVA ESCRITA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Coletam material biológico, orientando e verificando preparo do paciente para o exame. Auxiliam
os técnicos no preparo de vacinas; aviam fórmulas, sob orientação e supervisão. Preparam meios de cultura, estabilizantes
e hemoderivados. Organizam o trabalho; recuperam material de trabalho, lavando, secando, separando e embalando.
Trabalham em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de biossegurança.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e 2. Conhecimentos Específicos (20 questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão
silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: Concordância
Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10.
Registro Formal e Informal da Linguagem. MATEMÁTICA: 1. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de
problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos números racionais: operações,
representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de
comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática comercial: razões, proporções, média
aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e
composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos
notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções de
equações de primeiro e segundo graus, estudo do trinômio do segundo grau, sistemas de equações do primeiro e segundo
graus.
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: Higiene e segurança do trabalho. Manuseio de equipamentos de laboratório: autoclave,
estufa de esterilização, destilador, banho-maria. Limpeza, desinfecção e esterilização de vidrarias, utensílios e materiais
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utilizados em laboratório. Coleta sanguínea venosa e arterial. Registro de recebimento de materiais. Confecção de lâminas.
Manuseio da Vidraria Básica de Laboratório, Tais Como: Tubo de Ensaio, Becker, Provetas, Buretas, etc. Assepsia e Limpeza
de Material de Laboratório. Instrumentos e Aparelhos de Laboratórios e sua conservação (microscópio, estufa, balança de
precisão e destiladores). Técnicas de Pesagens, Filtração e Decantação. Conservação de Material Biológico. Técnicas de
Colheitas de Material Biológico. Conservação e Manuseio de Drogas e Produtos Comumente, Usados em Laboratório.
Controle de Estoque de Material Utilizado em Laboratório. Material Cirúrgico Comumente Usados em Laboratório. Cuidados
para evitar acidentes com material químico e biológico.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PROVA ESCRITA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria,
substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e
fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade
e proteção ao meio ambiente.
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, com apenas uma correta, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em
Conhecimentos Gerais (10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos
Específicos (20 questões objetivas).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: As questões de Português têm por objetivo verificar a capacidade
de leitura e entendimento de textos simples e a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, expressar e
comunicar idéias em diferentes situações. As questões serão sobre itens do conteúdo programático apresentado a seguir,
considerados relevantes para o emprego. Interpretação de texto. Conhecimento de vocabulário: sinônimos, antônimos.
Ortografia oficial: emprego de letras, acentuação gráfica, separação de sílabas, pontuação. Uso da língua: emprego dos
verbos, concordância verbal e nominal, emprego dos pronomes e pronomes de tratamento. Linguagem formal e informal:
linguagem escrita e oral. MATEMÁTICA: As questões de Matemática terão por objetivo verificar a habilidade do candidato
em realizar cálculos, estimativas e cálculos aproximados, bem como os conhecimentos de matemática necessários para o
bom desempenho do emprego e a sua capacidade de formular e resolver situações - problemas. As questões versarão sobre
itens do conteúdo programático apresentado a seguir, considerados relevantes para o emprego: Operação com números
inteiros e racionais (forma fracionária e decimal); Medidas de comprimento, superfície, volume e capacidade; perímetro e
área de figuras planas. Volume de cubo e primas retos. Razões e proporções; porcentagem e regra de t rês simples.
Resolução de problemas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Serviço de faxina em geral, remoção do pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e
equipamentos; limpeza de escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; arrumação e limpeza de banheiros e toaletes;
coleta de lixo dos depósitos colocando-os nos recipientes apropriados; lavagem de vidros, espelhos e persianas; varrição de
pátios, ruas e calçadas, prédios públicos, pequenos reparos e manutenção; Regras básicas de servidor público; Normas de
comportamento em serviço público; Noções básicas de segurança no trabalho; Noções gerais sobre o trabalho específico do
emprego; Noções de primeiros socorros; Noções de ética e cidadania. Noções básicas de meio ambiente: controle do uso e
da qualidade da água, tratamento do lixo, controle de insetos e roedores. Noções básicas de Cidadania: hábitos, atitudes e
perfil do profissional; Ética profissional; Noções básicas de higiene: higiene pessoal e no trabalho. Manuseio e utilização de
ferramentas, produtos e materiais de trabalho, uso de equipamentos de proteção individual. Noções básicas de primeiros
socorros. Qualidade no atendimento ao público. Relações humanas no trabalho.
CONTADOR – PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: executar atividades orçamentárias, financeiras, contábeis, patrimoniais e de custos; realizar
auditoria contábil e financeira; elaborar normas, relatórios e emitir pareceres; interpretar e aplicar a legislação econômicofiscal, tributária e financeira; coordenar e executar atividades referentes à elaboração, à revisão e ao acompanhamento de
programação orçamentária e financeira anual e plurianual; e acompanhar a gestão de recursos públicos e o exercício de
outras atividades correlatas.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e 2. Conhecimentos Específicos (20 questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão
silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Si ntaxe: Concordância
Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10.
Registro Formal e Informal da Linguagem. MATEMÁTICA: 1. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de
problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos números racionais: operações,
representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de
comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática comercial: razões, proporções, média
aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e
composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos
notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções de
equações de primeiro e segundo graus, estudo do trinômio do segundo grau, sistemas de equações do primeiro e segundo
graus.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Contabilidade Geral: Conceito, princípios contábeis. Contas: conceito, função,
funcionamento, teoria das contas, classificação das contas. Plano de Contas: conceito, finalidades, características,
planificação contábil. Escrituração: objeto, classificação, disposições legais, livros de escrituração, formalidades na
escrituração contábil. Lançamento: conceito, critérios para debitar e creditar, fórmulas de lançamento, retificação de
lançamentos, documentos contábeis. Balancete de Verificação: conceitos, tipos de balancetes, periodicidade. Apuração do
Resultado do Exercício: períodos contábeis, regimes de apuração do resultado, lançamentos de ajustes. Avaliação de
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Investimentos: conceito, critérios, método de equivalência patrimonial. Demonstrações Contábeis: conceito, periodicidade,
obrigatoriedade, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados, demonstração de mutações do patrimônio líquido, demonstração de origens e aplicações de recursos.
Contabilidade Pública: conceito, campo de aplicação, sistemas de contabilização, regimes contábeis. Orçamento Público:
definição e princípios orçamentários, processo de planejamento-orçamento - Plano Plurianual, Lei de Diretrizes
Orçamentárias, Lei de Orçamentos Anuais e execução orçamentária, ciclo orçamentário, créditos adicionais. Demonstrações
Contábeis: Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstrações e Variações Patrimoniais. Patrimônio Público:
Conceito, aspecto quantitativo e qualitativo, variações patrimoniais, Inventário. Repercussão da movimentação da receita e
despesas sobre o patrimônio. Despesas de Caráter Continuado, com Pessoal, Seguridade Social. Avaliação e inventário.
Insubsistências e superveniências patrimoniais. Crédito orçamentário e adicional: Conceito, classificação, requisitos para a
abertura de créditos, vigência. Regime de Adiantamento: Conceito, características, finalidade, concessão e controle. Receita
Pública: conceito, classificação das receitas, estágios da receita, critérios definidos pela LRF; divida ativa. Despesa Pública:
conceito, classificação das despesas, estágios, restos a pagar; despesas de exercícios anteriores; codificação das despesas;
critérios para realização de despesas previstas na LRF. Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente: Elementos
constitutivos, formas de avaliação. Restos a pagar. Dívida ativa. Escrituração: prática de escrituração das operações na
contabilidade pública considerando os sistemas financeiros, patrimonial, resultado e compensado. Prestação de Contas:
Funções do Tribunal de Contas e dever do administrador público de prestar contas. Relatórios de gestão. BRASIL.
Constituição da República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos Direitos e Garantias Fundamentais Art. 5° a 11. Da nacionalidade - Art. 12 e 13. Da Organização do Estado - Art. 29 a 41 e Art. 59 a 83. Da Organização dos
Poderes - Art. 44 a 75). BRASIL. "Lei Complementar 101/2000" - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 05 maio 2000. (Relatório
Resumido da Execução Orçamentária - RREO e Relatório da Gestão Fiscal - RGF). BRASIL. Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações. BRASIL "Lei Federal 4.320/64" e suas alterações e legislação complementar: normas Gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Brasil.
Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de contabilidade aplicada ao setor público: aplicado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios: procedimentos contábeis - Volume I – Procedimentos Contábeis Orçamentários; Volume II
– Procedimentos Contábeis Patrimoniais; Volume III – Procedimentos Contábeis Específicos; Volume IV – Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público(republicação) e Volume V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público / Ministério da
Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Orçamento
Federal. – 2. ed. – Brasília : Secretaria do Tesouro Nacional, Coordenação-Geral de Contabilidade, 2009. Sugestão
bibliográfica: a critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
ENFERMEIRO / ENFERMEIRO II – PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências, consultas de
enfermagem; solicitam exames complementares, prescrevem/transcrevem medicações; executam as ações de assistência
integral em todas as fases do ciclo de vida; executam assistência básica e ações de vigilância epidemiológica; aliar a
atuação clínica à prática da saúde coletiva; fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos,
etc.; Efetuam todos os registros de atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao
paciente, anotando em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, para do cumentar a
evolução da doença e possibilitar o controle de saúde. Elaboram a previsão de pessoal e materiais necessários às
atividades, estabelecendo escalas de serviços e atribuições diárias da equipe, especificando e controlando materiais
permanentes e de consumo para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem. executar outras
atividades correlatas.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Introdução à Enfermagem: Fundamentos de Enfermagem. Exercício de Enfermagem:
Código de ética dos profissionais de Enfermagem. Legislação profissional – COREN. Programa Nacional de Imunização:
Considerações Gerais. Calendário de Vacinação para o Estado de São Paulo; Vacinação contra as doença s imunopreviníveis.
Cadeia de frio. Meios de desinfecção e esterilização. Administração Aplicada à Enfermagem: Administração em Enfermagem.
Supervisão em Enfermagem. Enfermagem em pronto-socorro: Considerações Gerais sobre pronto atendimento: a) Definição
de urgência e emergência; b) Prioridade no tratamento; c) Princípios para um atendimento de urgência e emergência.
Assistência de Enfermagem nas Urgências: a) do aparelho respiratório; b) do aparelho digestivo; c) do aparelho
cardiovascular; d) do aparelho locomotor e esquelético; e) do sistema nervoso; f) ginecológicas e obstétricas; g) dos
distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos; h) psiquiátricas; i) do aparelho urinário. Atenção Básica à Saúde: Atenção à
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criança (crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação, doenças diarréicas e doenças respiratórias).
Atenção à Saúde da Mulher (Pré–Natal, parto, puerpério, prevenção do câncer ginecológico, planejamento familiar). Atenção
à Saúde do Adulto (Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus). Assistência de Enfermagem em Queimaduras.Assistência de
Enfermagem em intoxicações exógenas (alimentares, medicamentosas, envenenamentos). Assistência de Enfermagem em
picadas de insetos, animais peçonhentos e mordeduras de animais (soros e vacinas). Assistência de pacientes:
posicionamento e mobilização. Sugestão para estudo: quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos específicos.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
FARMACEUTICO – BIOQUIMICO / FARMACEUTICO – BIOQUIMICO II – PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle,
armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais,
cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos. Realizam análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas,
biológicas, microbiológicas e bromatológicas; participam da elaboração, coordenação e implementação de políticas de
medicamentos; exercem fiscalização sobre estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional; orientam sobre uso
de produtos e prestam serviços farmacêuticos. Podem realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras
substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional: Legislação Sanitária aplicada à Farmácia. Formas Farmacêuticas e
Biodisponibilidade; Estabilidade de medicamentos: prazos de validade e sinais de instabilidade; Exame físico em
medicamentos, armazenamento, distribuição de medicamentos, avaliação da prescrição e dispensação; Programação e
aquisição de medicamentos; Ação farmacológica e mecanismo de ação dos medicamentos que atuam nos sistemas nervoso
central, autônomo, respiratório, digestivo e cardiovascular; Terapêutica da dor, inflamação e processos infecciosos;
Interações medicamentosas, farmacoepidemiologia; Farmacovigilância; Critérios e parâmetros técnicos para seleção de
medicamentos: Conceitos Gerais; Farmacoeconomia; Padronização de Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos, Serviços
e Centros de Informações de Medicamentos; Comissões de Farmácia e Terapêutica. Medicamentos sujeitos a controle
especial: Psicotrópicos, entorpecentes e anti-retrovirais (legislação e Dispensação); Administração de Farmácia;
Organização de Almoxarifados e Condições adequadas de Armazenamento; Controle de Estoque de Medicamentos e
Materiais de Consumo; sistemas de Distribuição de Medicamentos. Farmacotécnica e tecnologia farmacêutica: Manipulação
de Fórmulas Magistrais e Oficinais; Boas Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos
Estéreis: Reconstituição, Diluição, Fracionamento e Estabilidade de Produtos Injetáveis; Preparo de Soluções Parenterais e
Outras Formulações de Grande volume; Cálculos em farmácia; Noções Básicas de Filtração, Destilação e Esterilização.
Controle de qualidade: Controle de Qualidade de Matérias primas e Produtos Farmacêuticos – Métodos físicos, químicos,
físico-químicos, biológicos e microbiológicos; garantia de Qualidade em Farmácia Hospitalar. Farmacologia: Farmacocinética
– Absorção, distribuição e Eliminação das Drogas; Farmacodinâmica – Mecanismo de Ação das Drogas que atuam em
diversos Órgãos e Sistemas; Toxicologia; Interações medicamentosas. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica: Conceitos
Gerais; uso Racional de Medicamentos. Legislação Sanitária; Lei 5991/73 MS, Lei de Genéricos – 9.787/99, Portaria
344,MS, Constituição Federal (artigos 196 a 200), Emenda Constitucional n. 29, de 13/9/2000 Altera os arts. 34, 35, 156,
160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para
assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. Lei 8.080, de 19/9/91990 - Lei
orgânica da Saúde que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, Lei 9.836, de 23/9/1999 (Acrescenta dispositivos à
Lei no 8.080), Lei 11.108, de 07/4/2005 (Altera a Lei no 8.080), Lei 10. 424, de 15/4/2002 (Acrescenta capítulo e artigo à
Lei nº 8.080). Bibliografia: a critério do candidato podendo ser utilizadas quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos
especificados.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
FONOAUDIOLOGO / FONOAUDIOLOGO II – PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atendem pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando
protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia. Tratam de pacientes e clientes; efetuam avaliação e diagnóstico
fonoaudiológico; orientam pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; desenvolvem programas de prevenção,
promoção da saúde e qualidade de vida; exercem atividades administrativas, de ensino e pesquisa.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
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questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS:
Conhecimento
em
Anatomia
e
Fisiologia
(pertencentes
à
prática
fonoaudiológica).Sistemas e processos de comunicação: órgãos responsáveis. Patologias fonoaudiológicas: conceito,
etiologia, tratamento. Psicomotricidade: teoria, técnicas em terapias psicomotoras. Aspectos neuroló gicos ligados à
linguagem: estruturas, processos neurológicos envolvidos na fala, voz, audição, linguagem. Terapia fonoaudiológica: níveis
de prevenção, intervenção precoce, reeducação psicomotora, reeducação da deglutição atípica. Reabilitação
fonoaudiológica: afasias, displasias, disfemias, afonia e disfonia, disartria, dislalias, disortografias, dislexias, disgrafias,
discalculias, atrasos de linguagem por transtornos. Avaliação audiológica: laudos, diagnósticos e prognósticos. Principais
testes complementares. Ética profissional. Contribuições das principais teorias psicolingüísticas: Comportamental (Skiner);
Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista (Vygotsky). Etapas de aquisição da linguagem: fonéticofonológica; Sintática, Semântica, Pragmática. Linguagem Escrita: Desenvolvimento da linguagem escrita: Contribuições das
principais teorias psicolingüísticas: Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e
Sociointeracionista (Vygotsky). Etapas de aquisição da linguagem escrita. Teorias, Técnicas, Avaliação e Tratamento dos
Distúrbios da Comunicação. Fonoaudiologia em Instituição Educacional: Fonoaudiologia educacional: objetivos, conceitos e
papéis. A instituição e a equipe multi e interdisciplinar.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
MEDICO ANESTESIOLOGISTA - PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atua no ato cirúrgico, no pré e pós-operatório, criando condições satisfatórias para o tratamento
cirúrgico, através da execução de ato anestésico; faz visita pré-anestésica para avaliação das condições clínicas do
paciente, importante para o ato anestésico, prescrição da medicação e confirmação da correta aplicação; indica e executa
a anestesia para os diversos procedimentos, cuidando da manutenção das condições vitais do paciente; assiste ao
paciente na recuperação pós anestésica; preenche a ficha de anestesia e a alta da R.PA.; supervisiona a sala de
recuperação pósanestésica, quanto a equipamentos, medicamentos e atuação de outros profissionais; orienta a
enfermagem e estágios sob sua responsabilidade; emite laudos, atestados e pareceres sobre assuntos de sua
especialidade; fornece receitas de tóxicos usadas no serviço; profere palestras educativas para difusão de conhecimento;
atesta óbito; participa de programas de pesquisa na área; cumpre normas e regulamento da instituição.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia e fisiologia dos sistemas: Nervoso, Respiratório, Cardio circulatório, Urinário,
Endócrino; Substâncias Moduladoras; Farmacologia dos Sistemas: Nervoso, Cardiovascular, Respiratório; Reposição e
Transfusão de Sangue e Hemoderivados; Preparo e Avaliação Pré-Anestésico; Anestesia Venosa e Anestesia Inalatória;
Farmacocinética e Farmacodinâmica da Anestesia Inalatória; Farmacologia dos Anestésicos: Locais, Bloqueios
Subaracnóideo, Peridural; Hipotermia e Hipotensão Induzida; Transmissão e Bloqueio Neuromuscular; Anestesia em:
Obstetrícia, Ginecologia, Cirurgia Abdominal, Pediatria, Neurocirurgia, Urologia, Ambulatorial para Procedimentos
Diagnósticos, Sistema Cardiovascular, Urgências, Geriatria; Recuperação Anestésica; Complicações da Anestesia: Choque,
Parada Cardíaca; Reanimação Monitorização; Ventilação Artificial; Dor aguda. Código de Ética Médica. Demais
conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
MEDICO ANGIOLOGISTA - PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em
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saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área
médica.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de ética médica; Noções básicas de anatomia vascular, Fisiologia da macro e da
microcirculação; Aneurismas da Aorta Abdominal; Aneurismas Periféricos; Aneurismas das Artérias Viscerais; Doença
Cerebrovascular Extracraniana; Síndrome Isquêmica Vértebro-Basilar; Síndrome Isquêmica Crônica de Membros Inferiores;
Síndrome Isquêmica Aguda de Membros Inferiores; Síndromes Isquêmicas Viscerais; Revascularização Arterial Aorto-Ilíaca;
Revascularização Arterial Infra-Inguinal; Embolia Arterial; Trombose Arterial; Varizes de Membros Inferiores; Paciente
Diabético; Infecção em Cirurgia Vascular; Trauma Vascular; Acesso Vascular para Hemodiálise; Hipertensão Arterial
Renovascular; Filtros de Veia Cava. Tromboembolismo venoso. Estase venosa crônica dos membros inferiores. Varizes dos
membros inferiores. Obstrução arterial aguda. Traumatismos vasculares. Obstrução arterial crônica. Insuficiência vascular
cerebral. Linfedema. Aneurismas arteriais. Fenômenos vasculares funcionais. Demais conhecimentos compatíveis com as
atribuições do emprego.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
MEDICO CARDIOLOGISTA - PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em
saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área
médica.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Ética profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em
Saúde: conceitos básicos. Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de notificação compulsórias. Atendimento às
vítimas de violência e suas famílias. Conceitos Básicos de deontologia médica, fisiol ogia e fisiopatologia do sistema
cardiovascular, respiratório e renal, do sistema digestivo, neurólogico e hematológico, Farmacologia geral. Métodos
complementares em cardiologia. Arritmias cardíacas, síncope, morte súbita: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento,
marcapassos. Hipertensão pulmonar, tromboembolismo pulmonar e cor pulmonale. Hipertensão arterial: fisiopatologia,
diagnóstico, terapia. Cardiopatias congênitas em adultos. Valvopatias. Endocardite bacteriana. Dislipidemias.
Coronariopatia: fisiopatologia, angina estável e instável, infarto agudo do miocárdio. Cardiomiopatias. Tumores cardíacos,
doenças do pericárdio, doenças da aorta. Avaliação pré- operatória. Acometimento cardíaco por doenças reumatológicas,
hematológicas, neurológicas. Gravidez e cardiopatia. Insuficiência Cardíaca: fisiologia, clínica, tratamentos, Insuficiência
Coronariana: Aguda, Crônica, Válvulo Patias, Cardiopatia Congênita. Política nacional de urgência e emergência.
Acolhimento com classificação de risco.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
MEDICO CIRURGIAO GERAL - PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em
saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área
médica.
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PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2. 2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Respostas endócrino-metabólicas ao trauma. Equilíbrio hidrosalino e Ácido básico.
Nutrição em cirurgia. Cicatrização, Ferida cirúrgica, Fundamentos Técnicos dos processos da Síntese Cirúrgica. Infecção
Cirúrgica. Cuidados do pré e pós-operatório. Choque. Parada cardíaca. Insuficiência respiratória aguda. Hemorragia,
distúrbio de coagulação, terapêutica transfusional. Insuficiência renal aguda. Anestesia, aspectos gerais, bloqueios,
anestesia local e geral. Traumatismo em geral, Politraumatizado, Primeiro socorro e transporte. Traumatismo do crânio e da
face, aspectos gerais. Traumatismos cervicais; Traumatismos torácicos; Traumatismos abdominais. Traumatismos pelveperineais. Traumatismos vasculares periféricos. Queimaduras. Afecções cirúrgicas do pescoço; anomali as congênitas,
tumores primitivos, adenopatias e infecções cervicais, tumores das glândulas salivares. Afecções cirúrgicas da tireóide e da
paratireóide. Afecções cirúrgicas supra-renais. Afecções cirúrgicas da mama. Afecções cirúrgicas da parede torácica,
Toracotomias. Afecções cirúrgicas da pleura e do pulmão. Afecções cirúrgicas da parede abdominal, Hernias. Afecções
cirúrgicas do medianismo. Afecções cirúrgicas do peritônio e do retoperitônio. Acesso a cavidade peritoneal, drenagens.
Afecções cirúrgicas do diafragma. Abdome agudo. Aspectos gerais. Obstruções intestinais. Hemorragia digestiva. Afecções
cirúrgicas do esôfago. Afecções cirúrgicas do fígado e das vias biliares. Afecções cirúrgicas doestômago. Afecções cirúrgicas
do duodeno. Afecções cirúrgicas do pâncreas. Afecções cirúrgicas do Jejunoíleo. Afecções cirúrgicas do colo e apêndice
vermiforme. Afecções cirúrgicas do reto e ânus. Afecções cirúrgicas do baço. Sintomas. Hipertensão portal. Arteriopatias
oclusivas. Insuficiência arterial aguda. Infecções, tumores e cistos, da pele e do tecido celular subcutâneo. Neoplasias:
Aspectos Gerais. Afecções cirúrgicas das veias. Úlcera de perna. Código de Ética médica.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
MEDICO DERMATOLOGISTA - PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em
saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área
médica.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de ética profissional; Diagnóstico das doenças da pele: principais tipos de lesão,
disposição das lesões, distribuição das lesões, métodos diagnósticos; Dermatites: dermatite de contato, dermatite atópica,
dermatite seborréica, eczema numular, dermatites crônicas, dermatite esfoliativa generalizada, dermatite de estase, líquen
simples crônico; Infecções da pele: doenças estafilocócicas, erisipela, foliculite, furúnculo, carbúnculo, hidradenite
supurativa, infecções periu ngueais, eritrasma, hanseníase, leishmaniose, blastomicose; Micoses superficiais: infecções por
dermatófitos, infecções por leveduras: candidíase, ptiríase versicolor; Infecções parasitárias: escabiose, pediculose, larva
migrans; Dermatoviroses: verrugas, molusco contagioso; Alterações do folículo piloso e das Glândulas sebáceas: acne,
rosácea, dermatite perioral, hipertricose, alopecia, pseudofoliculite da barba, cisto sebáceo; Erupções eritematoescamosas:
psoríase, ptiríase rósea, líquen plano; Reações inflamatórias da pele: erupções por drogas, necrólise epidérmica tóxica,
eritema polimorfo, eritema nodoso, granuloma anular, lúpus; Erupções bolhosas: pênfigo foliáceo e vulgar; Dermatite
herpetiforme; Alterações da corneificação: ictiose, queratose, calosidades; Úlceras por pressão; Alterações da pigmentação:
hipopigmentação: a lbinismo, vitiligo, hipopigmentação inflamatória, hiperpigmentação; Alterações da sudorese: miliária,
hiperidrose; Tumores benignos: nevus, nevus displásicos, lipomas, angiomas, granuloma piogênico, queratose seborréica,
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dermatofibroma, queratoacantoma, que elóide; Tumores malignos: carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular,
melanoma, sarcoma de kaposi.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA - PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em
saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área
médica.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: código de ética profissional; Mecanismo de Ação Hormonal: Ensaios Hormonais,
Fisiologia e Patologia Neuroendócrinas, Hipófise Anterior: Embriologia, anatomia, tipos celulares, i rrigação e inervação;
Testes de avaliação hipotalamo-hipofisária: Hipofunção, Hiperfunção, Tumores; Hipófise Posterior: Anatomia, química,
biossíntese e liberação dos hormonios, regulação das secreções hormonais e ações biológicas; Hipofunção, Hiperfunção,
Tiróide: Anatomia e fisiologia, Hipertiroidismo, Hipotiroidismo, Nódulos e neoplasia; Cortex Adrenal, Insuficiência
adrenocortical, Hiperfunção adrenocortical, Defeitos congênitos na biossíntese de esteróides adrenais, Medula Adrenal,
Estrutura do sistema simpato-adrenal, Catecolaminas, Receptores adrenérgicos, Fisiologia e patofisiologia do sistema
simpático adrenal, Desordens do sistema nervoso simpático, Feocromocitoma, Neuroblastoma, Ganglioneuroma,
Hipertensão Endócrina, Testículo: Anatomia e histologia, Fisiologia, Avaliação clínica do eixo hipotalamo-hipófise-testicular,
Alterações fisiológicas da função, dependentes da idade, Alterações clínicas, Falência de celulas germinativas, Alterações
associadas com secreção não fisiológica de gonadotrofinas, Criptorquidia, Impotência, Ovário, Desenvolvimento folicular e
mecanismo de controle, Correlações fisiológicas da atividade ovariana com a idade, Alterações ovarianas nas adolescentes,
adultas, jovens e meia idade, Diferenciação Sexual, Determinação e diferenciação sexual normais, Diferenciação sexual
anormal, Abordagem clínica das alterações de diferenciação sexual, Pancreas , Endócrino: Diabetes Mellitus, Hipoglicemia,
Alterações do Metabolismo dos Lipídeos, Metabolismo Mineral, Doença Óssea Metabólica, Distúrbios do Crescimento e
Desenvolvimento, Alterações Endócrinas Multiglandulares, Produção Hormonal Ectópica, Obesidade, Anorexia-bulimia.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
MEDICO GASTROENTEROLOGISTA - PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em
saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área
médica.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: código de ética profissional; Grandes síndromes: dispepsias, diarréia (aguda e crônica),
constipação intestinal, obstrução intestinal (pseudo-obstrução), hemorragia digestiva, ascite, icterícia, manifestações
gastrintestinais da AIDS. Problemas específicos: doença do refluxo gastroesofágico, úlcera duodenal, úlcera gástrica, doença
celíaca, doença de Crohn, doenças parasitárias (parasitoses intestinais, esquistossomose, formas digestivas da doença de
Chagas), síndrome do cólon irritável, retocolite ulcerativa, doença diverticular do cólon, megacólon congênito e adquirido,
neoplasmas malignos do intestino, cálculos biliares e doença inflamatória da vesícula biliar, cirrose hepática, hepatites
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infecciosas, hepatites crônicas, drogas e o fígado, álcool e o fígado, o fígado na gravidez, pancrea tite aguda, pancreatite
crônica, carcinoma do pâncreas.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
MEDICO GINECOLOGISTA - PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em
saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área
médica.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos genitais femininos. Fisiologia
menstrual e sexual. Endocrinologia do aparelho genital feminino. Ciclo Menstrual. Climatério. Puberdade fisiológica e
patológica. Propedêutica clínica e complementar em tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças sexualmente
transmissíveis. Citogenética. Dismenorréia. Tensão pré-menstrual. Dispotopias genitais. Processos inflamatórios dos genitais
feminos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinária na mulher. Fístulas genitais. Gi necologia da infância e da adolescência.
Mastopatias benignas e malignas. Anticoncepção. Medicina psicossomática em ginecologia. Urgências gi necológicas.
Afecções da vulva e da vagina. Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções dos ovários e trompas. Oncologia ginecológica.
Moléstia trofoblástica. Endometriose. Cirurgias ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento genital. Algias pélvicas.
Disfunões sexuais. Leucorréias estados hiperandrogêncios. Estados hiperprolactínicos. Intersexualidade. Hemorragias
disfuncionais. Gravidez ectópica. Abortamento. Ovulação. Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta.
Cordão Umbilical. Sistema Aminiótico. Estudo do Feto. Modificações gerais e locais do organismo materno. Endocrinologia do
ciclo gravídico-puerperal. Bacia obstétrica. Relações Útero-fetais. Gravidez. Conceito. Duração, diagóstico. Assistência prénatal. Aspectos psicológicos do ciclo gravídicopuerperal. Trajeto pelvigenital. Contratilidade Uteri na. Parto. Generalidades.
Conceitos. Evolução Clínica do Parto. Assistência ao parto. Fenômenos mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do parto.
Analgesia e anestesia no parto. Puerpério e lactação. Doenças intercorrentes no ciclo grávidopuerperal. Doença hipertensiva
específica da gravidez. Placenta prévia. Deslocamento prematuro de placenta. Rotura uterina. Patologias do sistema
amniótico, gravidez prolongada. Gemelidade. ofrimento fetal. Doença hemolítica perinatal. Distocias. Acidentes e
complicações de parto.Discinesias. Prematuridade. Puerpério patológico. Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos
Médicos-legais em tocoginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade prénatal. Distocias do trajeto e
desproporção céfalo-pélvica. Estudo crítico das cirurgias obstétricas. Diagnóstico e terapêutica das patologias obstétricas.
Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez molar. Rotura prematura de membranas. Prolapso do cordão umbilical.
Aspectos ético-legais da prática obstétrica. Código de Ética Médica. Bibliografia: a critério do candidato podendo ser
utilizadas quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
MEDICO INFECTOLOGISTA - PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em
saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área
médica.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde -
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NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Ética Médica; Doenças Causadas Por Bactérias: Salmoneloses, Shigelose,
Cólera; Meningites Agudas, Epidemiologia; Manifestações Clínicas; Achados Laboratoriais; Diagnóstico Específico;
Diagnóstico Diferencial; Tratamento e Profilaxia. Sepse: Conceito, Epidemiologia e Fisiopatogenia; D iagnóstico; Tratamento.
Doenças Causadas Por Vírus: Diarréias Virais; Gripe; Epidemiologia; Manifestações Clínicas; Achados Laboratoriais;
Diagnóstico Específico; Diagnóstico Diferencial; Tratamento e Profilaxia. Acidentes Pós-Vacinais: Reações Locais; Reações
Neurológicas; Choque Anafilático e A Doença do Soro. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids): Características
Gerais do Hiv-1; Mecanismo de Transmissão; Fisiopatologia; Aspectos Clínicos e Evolutivos da Aids; Diagnóstico Sor ológico;
Seguimento Laboratorial da Infecção; Tratamento; Tratamento das Infecções Oportunistas; Tratamento Específico do HIV;
Profilaxia. Hepatites Agudas A Vírus: Epidemiologia; Manifestações Clínicas; Achados Laboratoriais; Diagnóstico Específico;
Diagnóstico Diferencial; Tratamento e Profilaxia. Pneumonias Adquiridas na Comunidade e no Hospital: Epidemiologia;
Manifestações Clínicas; Achados Laboratoriais; Diagnóstico Específico; Diagnóstico Diferencial; Tratamento e Profilaxia.
Síndrome Nefrítica, Glomerulonefrite Aguda Pós-Estreptocócica Manifestações Clínicas; Achados Laboratoriais; Diagnóstico
Específico; Diagnóstico Diferencial; Tratamento e Profilaxia. Terapêutica Antimicrobiana em Pediatria. Antibioticoterapia;
Princípios gerais de infecção hospitalar; AIDS e infecções oportunistas associadas; Sífilis; Tuberculose; Doenças
exantemáticas agudas; Mononucleose; Hepatites; Sepse; Endocardite; Meningites; Pneumonias; Infecção urinária;
Leptospirose; Leishmaniose; Toxoplasmose; Paracoccidioidomicose; Parasitoses intestinais; Esquistossomose. Demais
conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
MEDICO NEFROLOGISTA - PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em
saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área
médica.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia e fisiologia do aparelho urinário. Anomalias congenitas do trato urinário.
Anomalias externas do trato urinário e da genitália. Infecções do trato urinário. Litíase urinária. Glomerulopatias. Síndrome
Nefrótica. Tubulopatias idiopáticas. Anomalias obstrutivas no trato urinári o. Distúrbios vasculares renais. Insuficiência renal
aguda e crônica. Síndrome Hemolítico Urêmico. Incontinência urinária e enurese. Doenças sistêmicas com acometimento
renal. Tumores do aparelho urinário. Edema/diuréticos.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
MEDICO NEUROLOGISTA - PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em
saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área
médica.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Neuroanatomia; Fisiopatologia do sistema nervoso; Semiologia neurológica;
Neuropatologia; Genética e sistema nervoso; Cefaléias; Demências e transtornos da atividade nervosa superior;
Disgenesias dom sistema nervoso; Alterações do estado de consciência; Transtornos do movimento; Transtornos do sono;
Doenças vasculares do sistema nervoso; Doenças desmielinizantes; Doenças degenerativas; Doenças do sistema nervoso
periférico; Doenças dos músculos e da placa neuromuscular; Doenças infecciosas e parasitárias; Doenças tóxicas e
metabólicas; Epilepsias; Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas; Neurologia do trauma;Tumores do sistema
nervoso; Urgências em neurologia; Indicações e interpretação de (eletroencefalograma, eletroneuromiografia,
liquidocefalorraqueano, neuro-imagem, potenciais evocados); Cefaléias; Algias crânio-faciais; Comas; Fisiopatologia do
sono; Traumatismos crânio-encefálicos; Traumatismos raquimedulares; Síndrome de hipertensão intracraniana; Tumores
intracranianos; Tumores intrarraqueanos; Doenças demielinzantes; Doenças degenerativas do sistema nervoso; Miopatias;
Neuropatias periféricas; Infecções do sistema nervoso; Neuroparasitoses mais freqüentes no Brasil; Acidentes vasculares
do encéfalo e da medula; Manifestações neurológicas de doenças sistêmicas; Epilepsias; Demências; Fisiopatologia da
motricidade; Fisiopatologia da sensibilidade; Síndromes corticais; Síndromes do tronco cerebral; Síndromes medulares;
Código de ética Médica.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
MEDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA - PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em
saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área
médica.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de Ética Médica; Doenças inflamatórias do sistema nervoso central; doenças
hereditárias e degenerativas do sistema nervoso central; esclerose múltipla; doenças desmielinizantes do sistema nervoso
central; hemiplegia; polineuropatias; doenças da junção mioneural e dos músculos; paralisia cerebral infantil; síndromes
paralíticas; epilepsia; enxaqueca; catalepsia e narcolepsia; afecções do cérebro; transtornos do sistema nervoso periférico;
Tumores intra cranianos e primários. Meningites e encefalites. Síncope e distúrbios relacionados. Distúrbios do sono,
dissonias e parassonias. Cefaléias mais comuns da infância. Perda de fôlego. Traumatismo crânio-encefálico. Traumatismo
não acidental em crianças. Coma. Complicações neurológicas das deficiências nutricionais. Envenenamentos e intoxicações.
Anormalidades cromossômicas mais comuns. Síndromes neurocutâneas. Hipertensão intracraniana. Malformações
congênitas. Doenças neuromusculares mais prevalecentes. Doenças neurológicas associadas a prematuridade. Encefalopatia
hipóxico-isquêmica. Alterações do crescimento e desenvolvimento. Neuro blastoma. Hemianopcia Bitemporal. Ptose
Congenita. Herança autossonica recessiva.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
MEDICO OFTALMOLOGISTA - PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em
saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área
médica.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde -

Rua Justino Marques Bonfim, 17 – CEP 86.300-000 – Fone/fax (43) 3904-1500 / 3904-1501
CORNÉLIO PROCÓPIO – PARANÁ
Página 24 de 34

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO PARANÁ – CISNOP
CNPJ N.º 00.126.737/0001-55
NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Diagnóstico e conduta nos traumatismos oculares. Anomalias de refração e correção
das ametropias. Afecções da conjuntiva, da córnea e da esclera. Terapêutica geral. Afecções do trato uveal: irites,
iridococlites, coroidites. Neuro-oftalmologia: papiledema, atrofia do nervo ótico, nemites, perimetria. Manifestações oculares
nas afecções do sistema nervoso. Estrabismo: forias, tropias e paralisias oculares. Afecções do cristalino: congênitas,
adquiridas, luxações e subluxações. Afecções da retina: congênitas, traumáticas, vasculares, degenerativas e nas doenças
sistêmicas. Descolamentos de retina e noções básicas de seu tratamento cirúrgico. Tumores. Afecções das pálpebras:
congênitas, traumáticas, inflamatórias. Noções básicas do tratamento cirúrgico. Saúde pública em oftalmologia, níveis de
atenção e de prevenção em saúde ocular. Epidemiologia das doenças oculares, prevenção da cegueira, Musculatura extra
oculares.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
MEDICO ORTOPEDISTA - - PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: diagnostica e trata pacientes com afecções do aparelho locomotor; examina clinicamente,
diagnostica e trata pacientes com fraturas e luxações e outras patologias ortopédicas e traumatológicas, registrando os
dados no prontuário do paciente; aplica aparelhos e realiza intervenções cirúrgicas da especialidade; prescreve
tratamentos de correção progressiva em aparelhos-gessados e intervenções ortopédicas; prescreve aplicações de
fisioterapia e de aparelhos ortopédicos; solicita exames complementares; atesta óbito; profere palestras educativas para
difusão de conhecimentos e orienta estágios sob sua responsabilidade; emite laudos, atestados e pareceres sobre
assuntos de sua especialidade; participa de programas de pesquisa na área; orienta e revisa as atividades das equipes de
servidores auxiliares; cumpre normas e regulamento da instituição.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Princípios do Atendimento Clínico anamenese, no diagnóstico e na orientação;
Introdução ao Estudo da Biomecânica; Biomecânica Localizada (MMSS, MMII e Coluna); Embriologia Humana, Histogênese
óssea; Fisiologia e Bioquímica Óssea. Consolidação e retardamento de consolidação das fraturas; Doenças Ósseas
Metabólicas, Distúrbios congênitos da osteogênese do desenvolvimento; Deformidades Congênitas; Exame MúsculoArticular; Osteomielites e Pioartrites; Infecções Ósseas Específicas-tuberculose, lues, micoses; Tratamento de Sequelas de
Paralisia Infantil; Paralisia Obstétrica; Paralisia Cerebral; Cervicobraquialgias; Pé Plano Postural ; Afecções Ortopédicas
Comunis da Infância; Pé Equinovaro Congênito; Hallux Valgus; Lombalgia, Lombociatal gia e Hérnia Discal; Ecoliose;
Espondilolise e Espondilolistese; Epifisiolistese Proximal do Fêmur; Osteocondrites; Moléstia de Perthes; Displasia Congênita
do Qualdril; Tratamento das Artroses do MMII; Ombro Doloroso; Tumores Ósseos; Fraturas Expostas; Fraturas de
Escafóide; Fraturas Luxações do Carpo; Fraturas do Punho (Fratura de Colles); Lesões Traumáticas da Mão; Fraturas dos
Ossos do Antebraço; Fraturas Supracondilianas do Úmero na Criança; Fraturas e Luxações da Cintura Escapular; Fraturas
do Úmero; Fraturas e Luxações da Cintura Pélvica; Fraturas do Terço Proximal do Fêmur; Fraturas do Colo do Fêmur na
Criança; Fraturas Supracondilianas do Fêmur; Fratura do Joelho; Lesões Ligamentares e Meniscais do Joelho; Fratura da
Diáfise Tib ial e Fraturas do Tornozelo; Fratura dos Ossos do Tarso; Anatomia e Radiologia em Ortopedia e Traumatologia;
Anatomia do Sistema Ósteo-Articular; Anatomia do Sistema Muscular; Anatomia dos Vasos e Nervos; Anatomia Cirúrgica:
vias de acesso em cirurgia orto pédica e traumatológica.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA - PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em
saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área
médica.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
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suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções de Embriologia. Otologia; anatomia; fisiologia; semiologia e semiótica;
patologias: a) doenças da orelha externa, média e interna -, otites e suas complicações, timpanosclerose, otoseclerose,
histoctose; b) disacusias; condução de transmissão, neurossensorial e mista, surdez súbita, PAIR, baratrauma, doenças
imunomediadas, ototoxicidade, surdez hereditária, presbiacusia. c) estudo do aparelho vestibular, vertigem periférica e
central, d) paralisia facial, e) fraturas do osso temporal; f) tumores benignos e malignos. Tratamento clínico e cirúrgico das
afecções referidas. Avaliação diagnóstica da função auditiva: a) acumetria; b) audiometrias liminar e supraliminar; c)
impedanciometria e d) audiometria do tronco cerebral, emissões otoacústicas. Avaliação diagnóstica das funções
vestibulares: a) provas calóricas; e b) eletronistagnografia. Avaliação radiológica e termográfica do ouvido. Indicação e
tipos de próteses auditivas. Implante coclear. Reabilitação auditiva e do zumbido. Reabilitação vestibular. Zumbido.
Rinologia. Anatomia. Fisiologia. Semiologia e semiótica: nariz, seios paranasais, cavum e Trompa de Eustáquio. Patologias:
a) doenças das fossas nasais, dos seios paranasais e rinofaringe, rinossinusites agudas, crônicas, fúngicas, rinites, polipose,
papilomas, granulomatoses, atresia coanal, malformações, obstrução nasal, distúrbios da olfação, epi staxe, cefaléia; b)
alterações estruturais do septo nasal; e c) fraturas nasofaciais. Alergia. Tumores malignos e benignos do nariz, seios
paranasais e rinofaringite. Intercorrências odontogênicas. Avaliação radiológica. Tratamento clínico e cirúrgico. Discinesias
ciliares, fibrose cística. Craniossinostoses, estesioneuroblastoma, angiofibroma. Crescimento craniofacial. Faringologia.
Anatomia. Fisiologia. Semiologia e semiótica. Patologias: a) doenças do anel linfático de WALDEYER; b) faringites e
amigdalites: específicas e inespecíficas; c) doenças das glândulas salivares; d) lesões da cavidade oral; e) síndrome da
apnéia; f) tumores malignos e benignos; e g) halitose, xerostomia, tosse. Avaliação radiográfica. Laringologia. Anatomia.
Fisiologia. Semiologia e semiótica. Patologia: a) laringotraqueítes; b) paralisias e síndromes de paralisias associadas; c)
tumores malignos e benignos; e d) dispnéias laríngeas. Traqueostomia. Avaliação radiográfica. Avaliação endoscópica.
Tratamento clínico e cirúrgico: Infecção focal; Alergia em ORL.; Doenças granulomatosas; Anestesia local em ORL;
Diagnóstico por imagem em otorrinolarinolaringologa; Anatomia cirúrgica em otorrinolarinolaringologia; Técnicas cirúrgicas
em otorrinolarinolaringologia
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
MEDICO PNEUMOLOGISTA - PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em
saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área
médica.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regi onais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fisiologia e fisiopatologia respiratória. Doença pulmonar obstrutiva crônica.
Insuficiência respiratória. Ventilação mecânica. Exames subsidiários em pneumologia. Tumores benignos e malignos de vias
aéreas superiores, árvore brônquica, pulmões e pleuras. Metástases pulmonares. Pneumonias. Abscessos pulmonares.
Empiemas e derrames pleurais. Más formações congênitas das vias respiratórias. Deformações torácicas. Traumatismos de
tórax. Fístulas de árvore brônquica. Patologias sistêmicas com repercussão respiratória. Pneumologia em pacientes
imunodeprimidos. Tuberculose pulmonar e pleural. Pneumoconiose. Micoses Pulmonares.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
MEDICO PSIQUIATRA - PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em
saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área
médica.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
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questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de ética médica. Epidemiologia dos Transtornos Mentais. Descrições Clínicas e
Diretrizes Diagnósticas: transtornos mentais orgânicos, incluindo sintomáticos; transtornos mentais e de comportamento
decorrentes do uso de substâncias psicoativas; esquizofrenias, transtornos esquizotípicos e delirantes; transtornos do
humor (afetivos); transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes; síndromes comportamentais associadas
a perturbações fisiológicas e fatores físicos; transtornos de personalidade e de comportamento em adultos; retardo mental;
transtornos do desenvolvimento psicológico; transtornos emocionais e de comportamento com início usualmente ocorrendo
na infância e adolescência; transtorno mental não especificado. Psicofarmacologia. Psicoterapias: individuais / Grupal/
Familiar. Psiquiatria Social e Prevenção. Organização da atenção em saúde mental.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
MEDICO RADIOLOGISTA - PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em
saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área
médica.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de ética médica; princípios físicos da obtenção dos seguintes exames: RX,
Ultrasonografia, Tomografia computadorizada; fisiopatologia e semiologia dos seguintes órgãos e sistemas: pulmonar,
sistema nervoso central, sistema gastrointestinal, sistema genito-urinário, sistema músculo-esquelético, gineco-obstétrico,
mamas e sistema endócrino nos exames de RX, Ultrasonografia, Tomografia Computadorizada, simples e contrastados;
Fundamentos básicos: Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares
básicos. Produção dos Raios X. Princípios da Radiografia e Radioproteção. Técnicas Radiológicas Diagnose. Imagem. Estudo
radiológico comum: De crânio, do tórax, ossos e articulações, seios da face, coração e vasos da base – sistema
cardiovascular, simples de abdômen. Trato gastro intestinal, trato urogenital. Estudo radiológico com contraste. técnicas,
definições e aplicações. Meios de contraste. Reações. Tratamento às reações. Uretrocistografia Miccional e Retrograda.
Urografia excretora. Ultrasonografia e Ecografia.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
MEDICO REUMATOLOGISTA - PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em
saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área
médica.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
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suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: código de ética médica; imunologia básica - processo inflamatório, sistema do
complemento, interação antígeno-anticorpo. genética básica - causas genéticas de doenças reumáticas. semiologia articular.
reumatismos de partes moles - etiopatogenia, clínica, propedêutica e tratamento. febre reumática – etiopatogenia, clínica,
propedêutica e tratamento. artrite idiopática juvenil - etiopatogenia, clínica, propedêutica e tratamento. osteoartrite etiopatogenia, clínica, propedêutica e tratamento. osteoporose - etiopatogenia, clínica, propedêutica e tratamento. doença
mista do tecido conjuntivo - etiopatogenia, clínica, propedêutica e tratamento. esclerose sistêmica - etiopatogenia, clínica,
propedêutica e tratamento. lúpus eritematoso sistêmico - etiopatogenia, clínica, propedêutica e tratamento. síndrome do
anticorpo antifosfolipídeo - etiopatogenia, clínica, propedêutica e tratamento. síndrome de sjögren - etiopatogenia, clínica,
propedêutica e tratamento. vasculites sistemicas - etiopatogenia, clínica, propedêutica e tratamento. espondiloartropatias etiopatogenia, clínica, propedêutica e tratamento artrites infecciosas - etiopatogenia, clínica, propedêutica e tratamento.
fibromialgia - etiopatogenia, clínica, propedêutica e tratamento. manifestações articulares das doenças sistêmicas etiopatogenia, clínica, propedêutica e tratamento; Drogas em reumatologia, artrite reumatóide, lúpus eritematoso
sistêmico, esclerose sistêmica, miopatias inflamatórias sistêmicas, doença mista do tecido conjuntivo, vasculites sistemicas,
espondiloartropatias soronegativas e artrites reativas, doenças microcristalinas, artrites infecciosas, osteoartrose, doenças
da coluna vertebral, fibromialgia, osteoporose, e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT).
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA - PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em
saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área
médica.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de ética médica; Ultra-sonografia abdominal e pélvica; Ultra-sonografia em
ginecologia e obstetrícia; Ultra-sonografia pediátrica; Ultra-sonografia musculoesquelética; Ultra-sonografia vascular; Ultrasonografia de pequenas partes (glândulas saliveres, glândula tireóide, mamas, testículos). Doenças i nfecciosas e
parasitárias: tuberculose e hanseníase. Doenças de notificação compulsória. Sistema de Vigilância Epidemiológica.
Abordagem ao paciente, diagnóstico e seguimento ao nível primário de atenção. Seguimento ambulatorial de patologias
crônicas. Doenças infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomelite, difteria, tétano, coqueluche, raiva,
febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de chagas, esquistossomose, leichmaniose,
lepstopirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doenças meningocócica, infecção por anaeróbios,
toxoplasmose, viroses.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
MEDICO UROLOGISTA - PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em
saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área
médica.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
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suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código de ética médica; Anatomia do trato urinário e genital; Exame físico do trato
urinário; Calculose urinária; Diagnóstico por imagem de patologias do trato urinário e genital; Traumatismo urogenital;
Urgências urológicas não traumáticas; Doenças sexualmente transmissíveis; Tumores do trato urinário e genital;
Uropediatria, principais afecções cirúrgicas urológicas na infância; Hiperplasia benigna da próstata; Litíase urinária;
Infecções do trato urinário e genital; Tuberculose urogenital; Patologias do cordão espermático e bolsa testicular;
Infertilidade masculina; Disfunção erétil; Distúrbios neuromusculares de bexiga e incontinência urinária; Endourologia;
infertilidade masculina e disfunção erétil; Cirurgias urológicas. Disfunção erétil. Hiperplasia prostática. Incontinência urinária
de esforço. Infecções inespecíficas do trato urinário. Infertilidade masculina. Patologias da genitália masculina. Terminologia
urológica. Trauma do aparelho urogenital. Tuberculose urogenital. Tumores renais. Urgências em Urologia. Urolitíase.
Uropediatria.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
MOTORISTA (ONIBUS) – PROVA ESCRITA E PRÁTICA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Conduzem e vistoriam ônibus e trólebus de transporte coletivo de passageiros urbanos,
metropolitanos e ônibus rodoviários de longas distâncias; verificam itinerário de viagens; controlam o embarque e
desembarque de passageiros e os orientam quanto a tarifas, itinerários, pontos de embarque e desembarque e
procedimentos no interior do veículo. Executam procedimentos para garantir segurança e o conforto dos passageiros.
Habilitam-se periodicamente para conduzir ônibus.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e 2. Conhecimentos Específicos (20 questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão
silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Si ntaxe: Concordância
Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10.
Registro Formal e Informal da Linguagem. MATEMÁTICA: 1. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de
problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos números racionais: operações,
representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de
comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática comercial: razões, proporções, média
aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e
composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos
notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções de
equações de primeiro e segundo graus, estudo do trinômio do segundo grau, sistemas de equações do primeiro e segundo
graus.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Questões que simulam as atividades de rotina diária do trabalho: Uso correto do
veículo, Código Nacional de Trânsito e seus Anexos; Regras de Trânsito; Regra de Percurso; Regra de mudança de direção;
Regra de preferência; Regra de passagem; Sinalização; Normas de segurança; Normas de segurança veicular. Noções
básicas de primeiros socorros, Direção defensiva e ofensiva; Higiene pessoal; Noções de saúde e de segurança individual,
coletiva e de instalações. Proteção ao Meio Ambiente; Noções de mecânica básica de autos Noções de cidadania. Relações
Humanas/Interpessoal. Ética e Postura Profissional. O papel do Atendimento nas Organizações. O público/cidadão: Deveres
e responsabilidades. Características adequadas do profissional no atendimento ao público;. Conhecimentos elementares de
mecânica: Vistoria inicial, verificação do nível do óleo, verificação do nível da água, verificação do nível do combustível,
verificação do nível do líquido de freio, equipamentos obrigatórios etc. Princípios de funcionamento dos veículos.
PROVA PRÁTICA:
I. As provas práticas serão avaliadas de 0 (zero) a 100 (cem) pontos de acordo com a pontuação exigida para cada tarefa
explicitada no caderno de prova. As notas das provas práticas corresponderão à soma dos pontos obtidos na prova. Será
considerado habilitado na prova prática o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50,00 (cinqüenta) pontos.
II. O candidato deve gozar de boa saúde, apresentando condições físicas para realização de atividades inerentes ao
emprego que exigem esforço físico.
III. As provas práticas desenvolver-se-ão através de testes práticos extraídos dos conhecimentos específicos para os
empregos tratados em seus aspectos operacionais constantes do presente Edital, podendo ser utilizados quaisquer veículos
da frota municipal ou particular, analisando-se a Capacitação Técnica e a Agilidade no desenvolvimento das tarefas práticas
propostas, incidindo sobre a demonstração prática dos conhecimentos e habilidades da condução/operacionalização de
veículos e/ou equipamentos considerados indispensáveis ao exercício das atividades cotidianas. Os testes de avaliação, bem
como os critérios serão especificados de acordo com as atribuições do emprego tratados em seus aspectos operacionais.
MOTORISTA (VEICULOS LEVES) – PROVA ESCRITA E PRÁTICA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas ou valores. Realizam verificações e
manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como sinal ização sonora e luminosa, e
outros. No desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. Trabalham seguindo normas de
segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
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PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e 2. Conhecimentos Específicos (20 questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão
silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Si ntaxe: Concordância
Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10.
Registro Formal e Informal da Linguagem. MATEMÁTICA: 1. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de
problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos números racionais: operações,
representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de
comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática comercial: razões, proporções, média
aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e
composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos
notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções de
equações de primeiro e segundo graus, estudo do trinômio do segundo grau, sistemas de equações do primeiro e segundo
graus.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Questões que simulam as atividades de rotina diária do trabalho: Uso correto do
veículo, Código Nacional de Trânsito e seus Anexos; Regras de Trânsito; Regra de Percurso; Regra de mudança de direção;
Regra de preferência; Regra de passagem; Sinalização; Normas de segurança; Normas de segurança veicular. Noções
básicas de primeiros socorros, Direção defensiva e ofensiva; Higiene pessoal; Noções de saúde e de segurança individual,
coletiva e de instalações. Proteção ao Meio Ambiente; Noções de mecânica básica de autos Noções de cidadania. Relações
Humanas/Interpessoal. Ética e Postura Profissional. O papel do Atendimento nas Organizações. O público/cidadão: Deveres
e responsabilidades. Características adequadas do profissional no atendimento ao público; Conhecimentos elementares de
mecânica: Vistoria inicial, verificação do nível do óleo, verificação do nível da água, verificação do nível do combustível,
verificação do nível do líquido de freio, equipamentos obrigatórios etc. Princípios de funcionamento dos veículos.
PROVA PRÁTICA:
I. As provas práticas serão avaliadas de 0 (zero) a 100 (cem) pontos de acordo com a pontuação exigida para cada tarefa
explicitada no caderno de prova. As notas das provas práticas corresponderão à soma dos pontos obtidos na prova. Será
considerado habilitado na prova prática o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50,00 (cinqüenta) pontos.
II. O candidato deve gozar de boa saúde, apresentando condições físicas para realização de atividades inerentes ao
emprego que exigem esforço físico.
III. As provas práticas desenvolver-se-ão através de testes práticos extraídos dos conhecimentos específicos para os
empregos tratados em seus aspectos operacionais constantes do presente Edital, podendo ser utili zados quaisquer veículos
da frota municipal ou particular, analisando-se a Capacitação Técnica e a Agilidade no desenvolvimento das tarefas práticas
propostas, incidindo sobre a demonstração prática dos conhecimentos e habilidades da condução/operacionalização de
veículos e/ou equipamentos considerados indispensáveis ao exercício das atividades cotidianas. Os testes de avaliação, bem
como os critérios serão especificados de acordo com as atribuições do emprego tratados em seus aspectos operacionais.
PORTEIRO / VIGIA – PROVA ESCRITA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Fiscalizam a guarda do patrimônio e exercem a observação de fábricas, armazéns, residências,
estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e
inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlam
fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; recebem hóspedes em hotéis;
acompanham pessoas e mercadorias; fazem manutenções simples nos locais de trabalho.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e 2. Conhecimentos Específicos (20 questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Interpretação de textos; 2. verbos: tempo, modo e vozes; 3.
Emprego de pronomes; 4. Flexão de gênero, número e grau do adjetivo e do substantivo; 5. Sinônimos e antônimos; 6.
Ortografia oficial; 7. Acentuação; 8. Concordância nominal e verbal; 9. Regência nominal e verbal.
MATEMÁTICA: 1. As quatro operações fundamentais; 2. Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais,
irracionais e reais; 3. Operações com frações; 4. Frações decimais e números decimais; 5. Razão e proporção; 6. Regra de
três; 7. Porcentagem e juros; 8. Operações com números inteiros; 9. Problemas com equações do primeiro grau; 10.
Perímetro e área.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Normas de fiscalização das áreas de acesso ao edifício; Ações preventivas contra atos
delinqüentes e ou de vandalismo; Atendimento e orientação ao público; Noções de ética e cidadania; Registro de
ocorrências e comunicação à chefia; Controle de entrada e saída no prédio de pessoas e veículos; Noções de proteção e
segurança no trabalho; Equipamentos para a segurança e higiene. Prevenção e Combate a Incêndio; Atendimento de
emergências de primeiros socorros; Relacionamento no Ambiente de Trabalho: com os superiores, com os colegas e com o
público em geral.
PSICOLOGO / PSICOLOGO II – PROVA ESCRITA E DE TITULOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais
de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e
avaliam distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s)
paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e
grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e
atividades de área e afins.
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PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Políticas de Saúde) e 2. Conhecimentos Específicos (20
questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais,
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras,
suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. POLÍTICAS DA SAÚDE:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos de 196 a 200 da Constituição Federal. Lei 8.080
de 19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90 – Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. Lei 10741/2003 – Dispõe sobre o
Estatuto do Idoso. Lei 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde.
CONHEICMENTOS ESPECÍFICOS: Código de ética profissional. O Papel do psicólogo nos serviços de saúde. Técnicas de
avaliação psicológica. Sistemas de Psicologia: Associacionismo, estruturalismo, funcionalismo, behaviorismo, Psicologia da
Gestalt, Psicanálise de Freud, As teorias de Piaget e Vigotsky; Psicologia Geral: Psicoterapia individual. Psicoterapia de
grupo. Ludoterapia. Psicologia experimental. Metodologia. Ética. Psicologia do Desenvolvimento: René Spitz. Jean Piaget.
Escala de Gesell. Teorias da Personalidade e Teoria Psicoterápica: Abordagem centrada no cliente. Abordagem corporal.
Abordagem psicanalítica. Abordagem cognitivo-comportamental. Abordagem existencialista. Abordagem analítica.
Abordagem gestáltica. Abordagem psicodramática. Abordagem psicossomática. Psicodiagnóstico: Entrevistas. Bateria
psicométrica: testes projetivos, psicomotores e nível intelectual. Noções básicas de psicopatologia: definição e descrição dos
sinais e sintomas dos distúrbios psíquicos mais freqüentes. Noções básicas de classificação dos distúrbios psíquicos.
Descrições gerais e abordagens terapêuticas das síndromes psicopatológicas: transtornos psicóticos, do humor, neuróticos,
de personalidade, orgânicos e decorrentes do uso do álcool e outras substâncias psicopáticas. Técnica de entrevista em
saúde mental. Princípios de epidemiologia em saúde mental. Observação lúdica. Conduta e encaminhamento. Modalidades
de tratamentos biológicos e psicológicos atuais: indicações, limitações, antagonismos, sinergismos. Ética dos profissionais
de saúde mental: responsabilidades, atribuições, sigilo, compromisso com atualização do conhecimento. Legislação em
saúde mental (Lei Federal no 10.216 de 06/04/02, conteúdo e repercussão na prática assistencial). Política Nacional para
criança, adolescente, pessoa portadora de deficiência e ao idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069, de
13/07/90; Decreto n.1.744, de 08/12/95 – regulamenta o benefício de prestação continuada devido à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso, de que trata a Lei n.8.742, de 07/12/93.
PROVA DE TITULOS: conforme explicitado no item 4.4. e subitens deste Edital.
TECNICO DE CONTABILIDADE – PROVA ESCRITA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizam atividades inerentes à contabilidade em empresas, órgãos governamentais e outras
instituições públicas e privadas. Para tanto, constituem e regularizam empresa, identificam document os e informações,
atendem à fiscalização e procedem consultoria empresarial. Executam a contabilidade geral, operacionalizam a
contabilidade de custos e efetuam contabilidade gerencial. Administram o departamento pessoal e realizam controle
patrimonial.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e 2. Conhecimentos Específicos (20 questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão
silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Si ntaxe: Concordância
Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10.
Registro Formal e Informal da Linguagem. MATEMÁTICA: 1. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de
problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos números racionai s: operações,
representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de
comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática comercial: razões, proporções, média
aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e
composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos
notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções de
equações de primeiro e segundo graus, estudo do trinômio do segundo grau, sistemas de equações do primeiro e segundo
graus.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Patrimônio Público, Bens Públicos e Inventário: conceitos, categorias, aspectos
quantitativos e qualitativos e instrumentos para controle. Orçamento Público: conceitos, características e tipos. Receita e
Despesa Pública: definições e classificações orçamentárias normatizadas, Lei nº 4320/1964 e alterações. Leis Orçamentárias
conforme a Constituição Federal e a Lei nº 4320/1964: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária
Anual. Balanços públicos e outros demonstrativos contábeis; Lei Complementar nº 101/2000. Sistemas Contábeis, Planos de
Contas e a Escrituração de Operações na Contabilidade Pública SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal): conceitos básicos, características e funcionalidades do sistema. Normas Relativas aos Controles Internos
e Externos na Administração Pública. Princípios Fundamentais de Contabilidade. Balanço Patrimonial e Demonstração do
Resultado do Exercício. Fatos Contábeis e Variações Patrimoniais Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Receitas e Despesas na
Contabilidade Geral e Pública.
TECNICO DE LABORATORIO – PROVA ESCRITA
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Coletam, recebem e distribuem material biológico de pacientes. Preparam amostras do material
biológico e realizam exames conforme protocolo. Operam equipamentos analíticos e de suporte. Executam, checam,
calibram e fazem manutenção corretiva dos equipamentos. Administram e organizam o local de trabalho. Trabalham
conforme normas e procedimentos técnicos de boas práticas, qualidade e biossegurança. Mobilizam capacidades de
comunicação oral e escrita para efetuar registros, dialogar com a equipe de trabalho e orientar os pacientes quanto à
coleta do material biológico.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e 2. Conhecimentos Específicos (20 questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão
silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Si ntaxe: Concordância
Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10.
Registro Formal e Informal da Linguagem. MATEMÁTICA: 1. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de
problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos números racionais: operações,
representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de
comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática comercial: razões, proporções, média
aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e
composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos
notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções de
equações de primeiro e segundo graus, estudo do trinômio do segundo grau, sistemas de equações do primeiro e segundo
graus.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Parasitologia: Técnicas de exames em parasitologia médica. Identificação dos
protozoários parasitas do homem. Identificação do helmintos parasitas do homem. Técnicas para pesquisa de sangue
oculto nas fezes. Anal Swab : técnica de coleta e realização do exame. Hematologia: Hematimetria – contagem de
hemácias. Leucometria – contagem de leucócitos. Dosagem da hemoglobina. Índices Hematimétricos. Contagem das
plaquetas. Contagem diferencial dos leucócitos. Técnicas de coloração de esfregaços em hematologia. Velocidade da
hemossedimentação. Tipagem sanguinea : sistema ABO e Rh. Determinação do fator Du. Testes de Coombs, direto e
indireto. Coagulação sanguinea: Tempo de Sangramento. Tempo de Coagulação. Tempo e atividade protrombínica. Tempo
da tromboplastina parcial ativada. Retração do coágulo. Pesquisa de célula LÊ. Teste de falcização. Teste de Fragilidade
osmótica – resistência globular. Urinálise: Urina Tipo I. Coleta de urina para o exame. Exame físico da urina. Exame
químico da urina. Exame microscópico da urina. Bioquímica: Prova da função hepática. Transaminases. Bilirrubinas.
Fosfatase Alcalina. Gama glutamil transpeptidase. Provas da função renal. Dosagem da uréia. Dosagem da creatinina.
Clearance da uréia. Prova da Atividade reumática: Dosagem do ácido úrico. Proteína C Reativa. Antiestreptolisina O. Fator
reumatoide – prova do látex. Dosagem das mucoproteinas. Dosagem da glicose sanguínea. Curva glicêmica clássica.
Glicemia pós-prandial e pós-carga. Microbiologia: Urocultura. Coleta de material. Preparação de meios utilizados no
exame. Semeadura. Identificação. Coprocultura: Coleta de material. Meios utilizados. Semeadura. Iden tificação.
Bacterioscopia: Colorações. Técnicas de feitura de esfregaços. Microscopia. Biossegurança: Normas Gerais da
biossegurança. Equipamentos de proteção individual. Descontaminação. Ética profissional.
TECNICO DE RAIOS – X (RADIOLOGIA) – PROVA ESCRITA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Preparam materiais e equipamentos para exames e radioterapia; operam aparelhos médicos e
odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia. Preparam
pacientes e realizam exames e radioterapia; prestam atendimento aos pacientes fora da sala de exame, realizando as
atividades segundo boas práticas, normas e procedimento de biossegurança e código de conduta. Mobilizam capacidades de
comunicação para registro de informações e troca de informações com a equipe e com os pacientes. Podem supervisionar
uma equipe de trabalho.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e 2. Conhecimentos Específicos (20 questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão
silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Si ntaxe: Concordância
Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10.
Registro Formal e Informal da Linguagem. MATEMÁTICA: 1. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de
problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos números racionais: operações,
representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de
comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática comercial: razões, proporções, média
aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e
composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos
notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções de
equações de primeiro e segundo graus, estudo do trinômio do segundo grau, sistemas de equaçõ es do primeiro e segundo
graus.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fatores Radiológicos: MA, KV, Espessura, Tempo, Distância. Tipos de Incidências
Básicas: AP, PA, Obliqua, Panorâmicas, Localizadas. Conhecimentos de preparo de fixador e revelador. Conhecimento básico
de formação de imagem. Conhecimentos de atividades em câmaras escuras e claras. Produção dos Raios X. Conhecimento
sobre filme radiográfico, sua constituição, manuseio, revelação, fixação e lavagem. Conhecimento sobre métodos de revelar
manual e automática. Conhecimento sobre a máquina de revelar automática, sua limpeza e conservação. Identificação dos
equipamentos radiológicos, seus componentes básicos e acessórios, motivo de seu emprego e modo de funcionamento.
Conhecimento sobre Radiação - Meios de Proteção. Execução de Exames Simples em Radiologia Convencional. Efeitos
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biológicos das radiações e meios de proteção. Processamento de filmes radiológicos. Identificação dos equipamentos
radiológicos, seus componentes e acessórios, utilização e funcionamento: Raios X, tomografia e mamografia. Anatomia e
técnicas radiológicas: crânio, mastóides e sela turca, coluna cervical, torácica, lombo-sacra e do cóccix, bacia e articulações
locais, membros inferiores e superiores, tórax e abdome. Incidência de Rotina, Incidências Complementares, Identificação,
Nomes e Termos Utilizados na Técnica Radiologica, Proteção Radiologica, Filmes, Câmara Escura, Revel ação, Anatomia
Óssea e Urinária, Efeitos radiológicos da radiação. Atitude ética e profissional do Técnico em Radiologia.
TECNICO EM ENFERMAGEM – PROVA ESCRITA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenham atividades técnicas de enfermagem em empresas públicas e privadas como:
hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, terapia,
puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas. Prestam assistência ao paciente zelando
pelo seu conforto e bem estar, administram medicamentos e desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica,
posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental. Organizam ambiente de trabalho e dão continuidade aos
plantões. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Reali zam registros e
elaboram relatórios técnicos. Desempenham atividades e realizam ações para promoção da saúde da família.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e 2. Conhecimentos Específicos (20 questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão
silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Si ntaxe: Concordância
Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10.
Registro Formal e Informal da Linguagem. MATEMÁTICA: 1. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de
problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos números racionais: operações,
representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de
comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática comercial: razões, proporções, média
aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e
composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos
notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções de
equações de primeiro e segundo graus, estudo do trinômio do segundo grau, sistemas de equações do primeiro e segundo
graus.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções de Política de Saúde: Diretrizes da implantação do SUS – Constituição
Federal/88 – Da Saúde: arts. 196 a 200. Normas Gerais: Portaria Federal no 2203, de 05.11.96 – NOB SUS 1/96. Portaria
MS nº 95, de 26.01.01. Atenção Básica no Sistema Único de Saúde – Portaria Federal no 3925, de 13.11.98. Introdução à
Enfermagem fundamentos e técnicas de Enfermagem. Noções de nutrição e dietética. Noções de primeiros socorros; vacinas
(rede de frio, validade, via de administração,dose, esquema do Ministério da Saúde, prevenção de doenças por imunização).
Administração de medicamentos via oral, pariental e outras vias. Curativos: material utilizado, tipos de ferimentos,
procedimentos. Limpeza, assepsia, antissepsia, desinfecção e esterilização: conceitos, importância, produtos utilizados,
procedimentos. Assistência à criança: desidratação, desnutrição, verminoses, doenças transmissíveis. Assistência à mulher:
gravidez, parto, pós-parto, amamentação, planejamento familiar. Doenças sexualmente transmissíveis, principais doenças
profissionais. Instruções e cuidados para a coleta de sangue, fezes e urina. Código de Ética Profissional. Acompanhamento
de pacientes em remoção; utilização de equipamentos: etrocardiógrafo, desfibrilador, verificação de sinais vitais. Atividades
em sala de urgência/emergência.
TECNICO EM INFORMATICA – PROVA ESCRITA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Consertam e instalam aparelhos eletrônicos, desenvolvem dispositivos de circuitos eletrônicos,
fazem manutenções corretivas, preventivas e preditivas, sugerem mudanças no processo de produção, criam e
implementam dispositivos de automação. Treinam, orientam e avaliam o desempenho de operadores. Estabelecem
comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigem documentação técnica e organizam o local de trabalho. Podem
ser supervisionados por engenheiros eletrônicos. Consertam e instalam aparelhos eletrônicos, desenvolvem dispositivos de
circuitos eletrônicos, fazem manutenções corretivas, preventivas e preditivas, sugerem mudanças no processo de produção,
criam e implementam dispositivos de automação. Treinam, orientam e avaliam o desempenho de operadores. Estabelecem
comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigem documentação técnica e organizam o local de trabalho. Podem
ser supervisionados por engenheiros eletrônicos.
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 questões
objetivas).
CONHECIMENTOS GERAIS: LINGUA PORTUGUESA 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão
silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Si ntaxe: Concordância
Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10.
Registro Formal e Informal da Linguagem. MATEMÁTICA: 1. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de
problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos números racionais: operações,
representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de
comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática comercial: razões, proporções, média
aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e
composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos
notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções de
equações de primeiro e segundo graus.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: funcionamento do hardware e do software, operando sistemas de computadores e
microcomputadores e monitorando o desempenho dos aplicativos; recursos de entrada e saída de dados, recursos de
armazenamento de dados, registros de erros, consumo da unidade central de processamento (CPU), recursos de rede e
disponibilidade dos aplicativos; segurança das informações, por meio de cópias de segurança e armazenamento em local
prescrito, atendimento a clientes e usuários, orientando-os na utilização de hardware e software; inspeção do ambiente físico
para segurança no trabalho; elaboração de rotinas operacionais, manuais, visando o atendimento adequado aos usuários;
Instalação e configuração de aplicativos: Sistema operacional: Windows: XP e Office 2003. Componentes da área de
trabalho; Componentes das janelas; Configuração do painel de controle; Área de transferência; Executando uma aplicação;
Gerenciamento de arquivos no Windows Explorer; Gerenciamento de pastas no Windows Explorer; Gerenciamento da
Lixeira; Formatação e cópia de discos; Ferramentas de sistema; Calculadora; Bloco de notas; Utilização da ajuda; Sistema
de menus; Atalhos e ícones; Instalação e desinstalação de programas; Iniciação no modo DOS; Janela do Windows para
DOS; Principais comandos; Denominação de arquivos; Executando uma aplicação; Vírus: Modos de infecção e propagação;
Cuidados e prevenção; Antiviral; Microsoft Office: Microsoft Word; Microsoft Excel Cuidados e prevenção; Funcionamento do
hardware e do software; segurança das informações, por meio de cópias de segurança, armazenan do-as em local prescrito,
verificando acesso lógico de usuário e destruindo informações sigilosas descartadas. Atendimento aos usuários; inspeção do
ambiente físico para segurança no trabalho. Ética e Postura Profissional. Integração. Empatia. Argumentação Flexível. O
papel do atendimento nas organizações. O público/cidadão: deveres e responsabilidades. Características adequadas do
profissional no atendimento ao público. Componentes das janelas; Configuração do painel de controle; Área de
transferência; Executando uma aplicação; Gerenciamento de arquivos no Windows Explorer; Gerenciamento de pastas no
Windows Explorer; Gerenciamento da Lixeira; Formatação e cópia de discos; Ferramentas de sistema; Calculadora; Bloco de
notas; Utilização da ajuda; Sistema de menus; Atalhos e ícones; Instalação e desinstalação de programas; Iniciação no
modo DOS; Janela do Windows para DOS; Principais comandos; Denominação de arquivos; Executando uma aplicação;
procedimento para realização de cópias de segurança (backup); Aplicativo MS Word, digitação de textos (transcrição).
Procedimentos em tarefas auxiliares de administração que não tenham especificidade própria, de acordo com rotinas
estabelecidas; preparação de processos e protocolados, conforme orientação do setor, com documento, informações,
anotações, montagem de processos e protocolos; uso de equipamentos, instrumentos, formulários e manuais de consulta,
micros, telefones, carimbos, arquivos. Classificação de documentos e registros de dados, conferência e agregação de todos
os elementos necessários para o encaminhamento técnico dos mesmos; escrituração em conformidade com as normas do
departamento, digitação das informações e dados necessários; arquivamento de documentos.
TELEFONISTA – PROVA ESCRITA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Operam equipamentos, atendem, transferem, cadastram e completam chamadas telefônicas
locais, nacionais e internacionais, comunicando-se formalmente em português e/ou línguas estrangeiras. Auxiliam o
cliente, fornecendo informações e prestando serviços gerais. Podem treinar funcionários e avaliar a qualidade de
atendimento do operador, identificando pontos de melhoria.
PROVA ESCRITA: constando de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro)
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em 1. Conhecimentos Gerais (10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e 2. Conhecimentos Específicos (20 questões).
CONHECIMENTOS GERAIS: LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão
silábica, 4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Si ntaxe: Concordância
Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10.
Registro Formal e Informal da Linguagem. MATEMÁTICA: 1. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de
problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos números racionais: operações,
representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de
comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática comercial: razões, proporções, média
aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e
composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos
notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções de
equações de primeiro e segundo graus, estudo do trinômio do segundo grau, sistemas de equações do primeiro e segundo
graus.
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: Normas relacionadas às atividades de Telefonista; utilização dos serviços de
atendimento ao público com qualidade; Ligações: Urbanas, Interurbanas; Manuseio de listas telefônicas: listas de
assinantes por nome; lista de assinantes por endereço, lista classificada (páginas amarelas). Relacionamento interpessoal: a
importância do auto-conhecimento, as diferenças individuais, temperamento, caráter, personalidade, superação de conflitos
no relacionamento, capacidade de empatia; Elementos de comunicação, mensagens, códigos e interpretação, obstáculos à
comunicação, a voz e suas funções; Atuação da telefonista: voz, interesse, calma e sigilo; Atendimento de chamadas:
fraseologias adequadas; Ética no exercício profissional: a imagem da empresa, imagem profissional, Sigilo das
comunicações, postura; Noções básicas de segurança no trabalho. Bibliografia a critério do candidato.
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