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SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE  - SERMUSA 

 

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2014 

 
 

O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE , autarquia municipal inscrita no CNPJ/MF n.º 78.318.359/0001-07, com 
sede na Rua São Paulo, n.º 569, Centro, Sertanópolis – PR, torna público que realizará, na forma prevista no artigo 37 
da Constituição Federal, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS 
para o preenchimento de vagas dos cargos abaixo especificados providos pelo Regime Estatutário – Lei nº 2032/2014. 
O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento elaborado de 
conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal vigentes e pertinentes. 

 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1   - A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da CONSESP – 

Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquis as Ltda. 
 

1.1.1- As provas serão aplicadas na cidade de Sertanópolis – PR. 
 

1.1.2- Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de realização das provas, estas, a 
critério da CONSESP, poderão ser realizadas em outras cidades próximas. 

 

1.2 Nomenclatura - Carga Horária - Vagas - Referência - Vencimentos - Taxa Inscrição - Exigências 
 

1.2.1  NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Nomenclatura C/H 
semanal Vagas  Ref. 

Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc . (R$) 

Exigências complementares no 
ato da posse 

Agente de alimentação 
(cozinheiro) 

40 horas 
semanais 

Cadastro 
de reserva 01 R$ 750,33 35,00 Ensino fundamental incompleto 

Agente de Serviços Gerais* 
Função: Lavador e 
Passador de Roupa 
Hospitalar 
Função: Zelador 

40 horas 
semanais 

Cadastro 
de reserva 

01 R$ 750,33 35,00 Ensino fundamental incompleto 

Motorista 
40 horas 
semanais 

Cadastro 
de reserva 01 R$ 935,04 35,00 

Ensino fundamental incompleto e 
carteira nacional de habilitação 

“D” ou “E” 
* A carreira de agente de serviços gerais é organizada em cargo multifuncional, que corresponde a conjunto de funções 
dispostas de acordo com a natureza e complexidade das atribuições, com o objetivo de permitir a mobilidade nas 
atribuições do servidor no exercício do cargo, de acordo com a conveniência da Administração e do serviço público 
 

1.2.2 NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 

Nomenclatura C/H 
semanal Vagas  Ref. 

Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc . (R$) 

Exigências complementares no 
ato da posse 

Assistente Administrativo 
da Saúde 

40 horas 
semanais 

Cadastro 
de reserva 01 R$ 935,04 60,00 Ensino médio e conhecimentos 

básicos de informática 

Auxiliar de Enfermagem 40 horas 
semanais 

Cadastro 
de reserva 01 R$ 808,06 60,00 Ensino médio profissionalizante e 

inscrição no COREN 

Auxiliar em Saúde Bucal 40 horas 
semanais 01 vaga 01 R$ 808,06 60,00 Ensino médio profissionalizante e 

inscrição no CRO 

Técnico em Enfermagem 40 horas 
semanais 

Cadastro 
de reserva 

01 R$ 957,85 60,00 
Ensino médio e curso técnico de 
enfermagem com inscrição no 

COREN 
 

1.2.3 NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO 

Nomenclatura C/H 
semanal  Vagas  Ref. 

Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc . (R$) 

Exigências complementares no 
ato da posse 

Advogado 20 horas 
semanais 

Cadastro 
de reserva 01 R$ 2.193,29 90,00 Ensino superior em Direito e 

inscrição na OAB 

Assistente Social 30 horas 
semanais 01 vaga 01 R$ 2.597,33 90,00 Ensino superior em Serviço Social 

e inscrição no CRESS 



 
 

2 
 

SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE  - SERMUSA 

Cirurgião-Dentista 40 horas 
semanais 

01 vaga 01 R$ 3.463,10 90,00 Ensino superior em Odontologia e 
registro no CRO 

Contador 20 horas 
semanais 

Cadastro 
de reserva 01 R$ 2.193,29 90,00 Ensino superior em Ciências 

Contábeis e inscrição no CRC 

Fisioterapeuta 30 horas 
semanais 

Cadastro 
de reserva 01 R$ 2.597,33 90,00 Ensino superior em Fisioterapia e 

registro no CREFITO 

Fonoaudiólogo 
30 horas 
semanais 

Cadastro 
de reserva 01 R$ 2.597,33 90,00 

Ensino superior em 
Fonoaudiologia e registro no 

CRFA 

Médico Clínico Geral 40 horas 
semanais 02 vagas 01 R$ 11.915,20 90,00 Ensino superior em Medicina 

registro no CRM 

Médico Especialista 
Função: Ginecologia 

40 horas 
semanais 01 vaga 01 R$ 13.269,20 90,00 

Ensino superior em Medicina com 
residência médica concluída e/ou 

título de especialista na área 
específica com registro no CRM 

Médico Especialista 
Função: Pediatria 

40 horas 
semanais 01 vaga 01 R$ 13.269,20 90,00 

Ensino superior em Medicina com 
residência médica concluída e/ou 

título de especialista na área 
específica com registro no CRM 

Nutricionista 30 horas 
semanais 

Cadastro 
de reserva 01 R$ 2.597,33 90,00 Ensino superior em Nutrição e 

inscrição no CRN 

Psicólogo 30 horas 
semanais 

Cadastro 
de reserva 01 R$ 2.597,33 90,00 Ensino superior em Psicologia e 

registro no CRP 
 

1.3  - As atribuições são as constantes do anexo I do presente Edital. 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 
2.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br no período de 03 a 17 de 

novembro de 2014 , devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma: 
a) Acesse o site www.consesp.com.br, clique em inscrições abertas sobre a cidade que deseja se inscrever. 
b) Em seguida clique em INSCREVA-SE JÁ, digite o número de seu CPF e clique em continuar. 
c) Escolha o cargo, preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO. 
d) Na próxima página confira seus dados e leia a Declaração e Termo de Aceitação e, em seguida, clique 

em CONCORDO E EFETIVAR INSCRIÇÃO. 
e) Na sequência imprima o Boleto Bancário para pagamento e recolha o valor correspondente em qualquer 

banco. Não serão aceitos recolhimentos em caixas eletrônicos, postos bancários, transferências e por 
agendamento. 

f) O recolhimento do boleto deverá ser feito  até o primeiro dia útil após a data do encerramento  das 
inscrições , entendendo-se como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e 
respeitando-se, para tanto, o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob 
pena de a inscrição não ser processada e recebida. 

g) Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Pessoa com Deficiência deverão encaminhar via sedex 
o respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como o pedido de condição especial para a prova, 
caso necessite, até o último dia de inscrição na via original ou cópia reprográfica autenticada, para 
CONSESP, situada na Rua Maceió, 68 – Bairro Metrópole - CEP 17900-000 – Dracena – SP. 

h) A CONSESP não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento de ficha de inscrição, sendo a 
mesma de inteira e total responsabilidade do candidato. 

 
2.1.1 - A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação. 

 
2.1.2 - No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária. 

 
2.1.3 - Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.consesp.com.br se os dados da inscrição 

efetuada pela internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o 
candidato deverá entrar em contato com a CONSESP, pelo telefone (11) 2359-8856, para verificar o ocorrido. 
 

2.1.4 - Para gerar o comprovante de inscrição (após o pagamento) basta digitar o seu CPF no menu CONSULTE, em 
seguida, selecione o Concurso correspondente à inscrição desejada, após isso clique em imprimir 
comprovante de inscrição. 
 

2.1.5 - A CONSESP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência 
de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará na não efetivação da mesma. 
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2.1.6 - A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do certame pela 

própria administração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do prazo. 
 

2.1.7 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para a alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado. 
 

2.1.8  - Os candidatos que não dispõe de acesso a Internet poderão efetuar a sua inscrição no horário das 08:00 às 
11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, na Agência do Trabalhador – SINE, localizado na Avenida Gervásio Morales 
n.º 380, Sertanópolis/PR. 
 

2.2 - Da Isenção da Taxa de Inscrição:  
 

2.2.1 - Ficará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que atender às condições estabelecidas na Lei 
Municipal nº. 1.403/2006 de 25 de agosto de 2006, pessoas portadoras de deficiência. 

 
2.2.2 - A comprovação da condição de que trata o item anterior se dará mediante apresentação dos documentos que 

deverão se protocolados na sede do Serviço Municipal de Saúde – SEMUSA de Sertanópolis/PR, conforme 
estabelecido no item 2.2.3, que encaminhará, para a Empresa Executora do Concurso para análise, deferindo 
ou indeferindo a solicitação. 
 

2.2.3 - O candidato que preencher as condições estabelecidas no item 2.2.1, deverá solicitar a isenção de pagamento 
de taxa de inscrição, obedecendo aos seguintes procedimentos: 

a) acessar o  site www.consesp.com.br no período de 03 a 05 de novembro de 2014;  
b) preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
c) Protocolar no período de 03 a 05 de novembro de 2014 , na sede da do Serviço Municipal de Saúde – 

SEMUSA de Sertanópolis/PR, em horário de expediente, em envelope identificado conforme modelo 
abaixo, contendo: 
- Requerimento de Isenção devidamente preenchido e assinado pelo candidato, sem emendas ou 

rasuras, em formulário padrozinado, disponível no anexo III do presente Edital; 
- Ficha de inscrição devidamente preenchida; 
- Boleto Bancário (não pago) decorrente da inscrição no concurso; 
- Fotocópia do RG, via original ou cópia autenticada do Atestado Médico fornecido por profissional 

cadastrado no SUS – Serviço Único de Saúde atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença – CID. 

- Não serão consideradas as cópias de documentos encaminhados por outro meio. 
 

 
 

2.2.4 - São de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no requerimento de isenção, 
respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
 

2.2.5 - A não apresentação de qualquer documento para comprovar a condição de que trata o item 2.2.3 ou a 
apresentação dos documentos fora dos padrões e forma solicitada implicará no indeferimento do pedido de 
isenção.  
 

2.2.6 - O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição será 
divulgado a partir das 10h do dia 10 de novembro de 2014 no site www.consesp.com.br. 
 

2.2.7 -  O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do valor do 
pagamento da taxa de inscrição, deverá fazê-lo através do site www.consesp.com.br no período de 11 e 12 de 
novembro de 2014.  

 
2.2.8 - A partir das 10h do dia 14 de novembro de 2014, estará disponível no site www.consesp.com.br o resultado 

do recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do valor de pagamento da taxa de inscrição. 
 

2.2.9 - O candidato com isenção concedida terá a inscrição automaticamente efetivada.  
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2.2.10- O candidato que tiver a solicitação indeferida e desejar participar do concurso deverá acessar novamente o 
site www.consesp.com.br, digitar seu CPF e proceder à efetivação da inscrição, imprimindo a 2ª via e pagando 
o boleto bancário, com valor da taxa de inscrição plena, até o último dia de inscrição, conforme item 2.1 do 
presente Edital. 
 

2.2.11- As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, 
podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação do 
concurso, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto Federal nº. 83.936, de 6 
de setembro de 1979. 
 

2.2   - São condições para a inscrição:  
 

2.2.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal. 
 

2.2.2 - Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no gozo dos 
direitos Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar. 
 

2.2.3 - Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os requisitos 
exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga. 
 

2.2.4 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão 
transitada em julgado em qualquer esfera governamental. 
 

2.2.5 - Para os candidatos ao cargo de Motorista , possuir habilitação na categoria “D” ou superior e. Serão 
condicionadas até a data das provas práticas eventuais inscrições cujas categorias sejam inferiores às 
exigidas, ou o prazo de validade estiver vencido na data da inscrição. O Candidato deve estar ciente que 
somente será autorizado a se submeter à prova práti ca se portar a carteira de habilitação original na 
categoria exigida, com validade na data da realização das mesmas, pois de conformidade com o CTB - Código 
de Trânsito Brasileiro - nenhum condutor poderá dirigir na via pública sem portar seu respectivo documento de 
habilitação na via original e da classe correspondente ao veículo dirigido.  
 

2.3   - Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse ou contratação, deverá apresentar, além dos 
documentos constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas 
últimas eleições ou procedido à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, CPF, Prova de 
Escolaridade e Habilitação Legal , duas fotos 3X4, declaração de não ocupar cargo público e remunerado, 
exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antecedentes criminais e demais necessários que lhe 
forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga. 

 

3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA e AFRODESCENDENTES  

 
3.1  - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
3.2  - Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição para os cargos em Concurso Público, cujas 

atribuições sejam compatíveis com sua deficiência, conforme artigo 37 da Constituição Federal e Lei Nº 
7.853/89. 
 

3.3  - Em obediência ao disposto no art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89, 
ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada cargo, 
individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso. 

 
3.3.1- Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará 

formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da vaga 
ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número 
de vagas para o cargo ou função. 
 

3.4  - Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do 
Decreto Federal Nº 3.298/99. 

 
3.5  - As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, 

particularmente, em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário 
e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos.  
 

3.6  - Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal Nº 3.298/99, deverão ser requeridos por 
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escrito, durante o período das inscrições. O candidato deverá encaminhar via sedex para a CONSESP, situada 
na Rua Maceió, 68 - Bairro Metrópole - CEP 17900-000 - Dracena - SP, postando até o último dia de inscrição: 

a) Requerimento  solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do 
município/concurso para o qual se inscreveu; 

b) Laudo Médico (original ou cópia reprográfica autenticada) atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar a previsão de 
adaptação à prova; 

c) Solicitação de prova especial , se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a empresa 
de qualquer providência). 

 
3.7  - Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos candidatos que não 

encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. O candidato 
com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá impetrar 
recurso em favor de sua situação. 
 

3.8  - Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser 
transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da 
prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão 
oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24. 
 

3.9  - A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a 
pontuação destes últimos. 

 
3.10 - Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão 

preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória.   
 

3.11 - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão considerados 
como pessoas com deficiência e não terão prova especial preparada, sejam quais forem os motivos alegados. 

 
3.12 - Ao ser convocado para investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial 

ou credenciado pelo Serviço Municipal de Saúde – SEMUSA de Sertanópolis/PR, que terá decisão terminativa 
sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício 
do cargo. Será eliminado da lista de pessoa com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha 
de Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral. 

 
3.13 - Após o ingresso do candidato com deficiência, este não poderá ser arguida para justificar a concessão de 

readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez. 
 

3.2  - AFRODESCENDENTES  
 

3.2.1- As pessoas afrodescendentes terão reserva de 10% (dez por cento) das vagas para provimento de cargos e 
empregos nos órgãos e entidades da administração direta e indireta, conforme estabelecem a Lei Municipal nº. 
1.484/2007 de 29 de junho de 2007. 
 

3.2.2- As frações decorrentes do cálculo do percentual de 10% (dez por cento), quando maiores ou iguais a 0,5 
(cinco décimos) serão arredondadas para o número inteiro imediatamente superior. 
 

3.2.3- No ato da inscrição, o candidato afrodescendente deverá declarar, na ficha de inscrição, essa condição. 
 

3.2.4- Os candidatos afrodescendentes participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que diz respeito ao conteúdo e avaliação das provas e demais requisitos exigidos para a 
participação do certame. 
 

3.2.5- Após o julgamento das provas, independente da lista geral, será elaborada lista especial, com a relação dos 
candidatos afrodescendente aprovados no concurso. 
 

3.2.6- As vagas reservadas nos termos da lei ficarão liberadas se não houver ocorrido inscrições no concurso ou 
aprovação de candidatos negros. 
 

3.2.7- A comprovação do pertencimento a afrodescendência far-se-á mediante a apresentação de qualquer 
documento oficial, do candidato no qual conste a identificação e a indicação etno-racial. 
 

3.2.7.1- Considerar-se-á afrodescendente aquele que assim se declare expressamente, identificando-se como de cor 
preta ou parda, e raça etnia negra, sendo que tal informação integrará os registros cadastrais de ingresso de 
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servidores. 
 

3.2.8- A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas afrodescendentes, e a segunda somente a 
pontuação destes últimos. 
 

3.2.9- A comprovação do pertencimento a afrodescendente deverá ser feita no momento da posse sob pena de perda 
dos direitos concernentes à reserva de vaga de que dispõe a lei municipal. 
 

3.2.10- Detectada a falsidade na declaração, sujeitar-se-á, o infrator, às penas da lei, assegurada a ampla defesa, 
sujeitando-se, ainda: 

I. se nomeado no cargo efetivo para o qual concorreu na reserva de vagas (10%), utilizando-se da 
declaração inverídica, à pena disciplinar de demissão; 

II. se candidato, à anulação da inscrição do concurso público e de todos os atos daí decorrentes. 
 

4.   DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 

 
4.1 - O Concurso Público será de provas com valoração de títulos  para os cargos Advogado , Assistente Social, 

Cirurgião-Dentista, Contador, Fisioterapeuta, Fonoa udiólogo, Médico Clínico Geral, Médico Especialista – 
Ginecologia, Médico Especialista – Pediatria, Nutric ionista e Psicólogo e, exclusivamente, de provas para 
os demais cargos. 
 

4.2 - A duração da prova será de 3h (três horas) , já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas. 
 

4.3 - O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de 
caneta azul ou preta, lápis preto e borracha e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL :  
- Cédula de Identidade - RG; 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 
- Passaporte. 
 

4.3.1- Os candidatos ao cargo de Motorista deverão portar e apresentar, por ocasião da prova prática, sua Carteira de 
Habilitação, sem restrições na categoria exigida pelo Edital e dentro do prazo de validade. 
 

4.4 - As provas objetivas (escritas)  desenvolver-se-ão em forma de testes, por meio de questões de múltipla escolha, 
na forma estabelecida no presente Edital. 
 

4.5 - A prova prática  objetiva avaliar o grau de conhecimento e as habilidades do candidato de forma teórica e por 
meio de demonstração prática das atividades inerentes ao cargo ou função, respeitando-se o conteúdo 
programático descrito no presente Edital.  
 

4.6 -   Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do concurso: qualquer espécie de consultas 
bibliográficas, comunicação com outros candidatos, ou utilização de livros, manuais ou anotações, máquina 
calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, mp3, notebook, 
palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens, bem como o 
uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares.  
 

4.6.1- Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado e retirado a bateria), serão guardados em sacos 
plásticos fornecidos pela CONSESP, lacrados e colocados embaixo da cadeira onde o candidato irá sentar-se. 
Pertences que não puderem ser alocados nos sacos plásticos deverão ser colocados no chão sob a guarda do 
candidato. Todos os pertences serão de inteira responsabilidade do candidato. O candidato que for flagrado na 
sala de provas portando qualquer dos pertences acima será excluído do concurso. 
 

4.6.2- Recomenda- se aos candidatos não levarem para o local de provas aparelhos celular , contudo, se levarem, 
estes deverão ser desligados, preferencialmente com baterias retiradas e acondicionados em invólucro 
fornecidos pela Consesp. O candidato que for surpreendido portando celular fora da embalagem lacrada 
fornecida pela Consesp, mesmo que desligado, (off-line)  ou dentro dela, porém ligado, (on-line)  serão excluídos 
do Concurso Público e convidados a entregarem sua respectiva prova, podendo inclusive responderem 
criminalmente por tentativa de fraude em concursos. 
 

4.7 -   Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, 
ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado pela 
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Coordenação do Concurso. 
 

4.8 -   O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora do horário previsto para o 
início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de questões e 
respectiva folha de respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que 
tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada. 
 

4.9 - Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o verso das folhas 
de respostas e, na sala da coordenação, assinar o lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com o 
fiscal e coordenador, sendo liberados quando todos as tiverem concluído. 

 

5.   DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 

 
NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
AGENTE DE ALIMENTAÇÃO (COZINHEIRO) 
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 
FUNÇÃO: LAVADOR E PASSADOR DE ROUPA HOSPITALAR 
FUNÇÃO: ZELADOR 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
MOTORISTA 
Conhe cimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Prática  

10 10 10 10 SIM 
 
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA SAÚDE 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Conhecimentos Específic os Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

10 10 10 10 
 
NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO 
ADVOGADO 
ASSISTENTE SOCIAL 
CIRURGIÃO-DENTISTA 
CONTADOR 
FISIOTERAPEUTA 
FONOAUDIÓLOGO 
NUTRICIONISTA 
PSICÓLOGO 

Conhecimentos Específicos  Língua Po rtuguesa  Conhecimentos Básicos de Informática  
20 10 10 

 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Conhecimentos Gerais Saúde Pública  
20 10 10 

 
MÉDICO ESPECIALISTA - GINECOLOGIA 
MÉDICO ESPECIALISTA – PEDIATRIA 

Conhecimentos Especí ficos  
Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Saúde Pública 

Área de Atuação  Clínica Geral  
10 10 10 10 

 
5.1   - A classificação final obedecerá a ordem decrescente de notas ou média. 
 

6.  DAS MATÉRIAS 

 
6.1   - As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no Anexo II do 

presente Edital. 
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7.   DOS TÍTULOS 

 
7.1   - O Concurso Público será de provas com valoração de títulos  para os cargos Advogado, Assistente Social, 

Cirurgião-Dentista, Contador, Fisioterapeuta, Fonoa udiólogo, Médico Clínico Geral, Médico Especialista 
– Ginecologia, Médico Especialista – Pediatria, Nutri cionista e Psicólogo e, exclusivamente, de provas para 
os demais cargos. 
 
Serão considerados os seguintes Títulos: 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS VALOR 

Doutorado 10 (dez) pontos - máximo um título 
Mestrado 07 (sete) pontos - máximo um título 
Pós-Graduação latu sensu 05 (cinco) pontos - máximo um título 

 
7.2   - Serão pontuados como títulos, Certificado/Declaração em papel timbrado da instituição, contendo assinatura e 

identificação do responsável e a respectiva carga horária, que ateste sobre a conclusão total do curso e 
aprovação e entrega do TCC – Trabalho de Conclusão de Curso. 
 

7.3  - Os títulos obtidos no exterior deverão ser revalidados por universidades oficiais que mantenham cursos 
congêneres, credenciados junto aos órgãos competentes e deverão ser traduzidos por tradutor oficial 
juramentado.  
 

7.4   - A soma total dos títulos não poderá ultrapassar “10 (dez) pontos”. 
 

7.5   - Sobre a nota obtida pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos títulos, para a classificação final. 
 

7.6   - Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação”  e não de “aprovação”.  
 

7.7   - Os candidatos deverão apresentar na data das provas,  até 30 (trinta minutos) após o encerramento das 
mesmas , em salas especialmente designadas , CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA EM CARTÓRIO 
DE EVENTUAIS TÍTULOS  que possuam, conforme o item 7.1 do presente Edital. Não serão considerados os 
títulos apresentados, por qualquer forma, fora do dia e horário acima determinados e estes deverão ser 
apresentados e entregues em envelope identificado com nome, cargo e número de i nscrição do candidato,  
conforme o modelo abaixo, que após conferência, será fechado, emitindo-se comprovante de recebimento.  

 
 

7.8   - Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos. As cópias reprográficas deverão ser 
autenticadas EXCLUSIVAMENTE em cartório. 
 

7.9   - Não haverá segunda chamada para a entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de impedimento do 
candidato que não os apresentar no dia e horário determinados. 
 

7.10 - Em que pese os títulos serem apresentados na data das provas, os pontos somente serão contados se o 
candidato obtiver a nota mínima para aprovação na prova objetiva. 
 

7.11 - Os títulos entregues serão inutilizados após decorrido o prazo de 365 dias corridos, contado da data da 
divulgação oficial do resultado final do Concurso. 
 

7.12 - Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando exigidas como pré-requisito. Quando o 
título apresentado se constituir em um dos pré-requisitos, a graduação deverá ser apresentada, sob pena de ser 
considerado pré-requisito e não título. 

 

8.   DAS NORMAS 

 
8.1   - LOCAL - DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas no dia 21 de dezembro de 2014, às 9h, em locais a 
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serem divulgados por meio de Edital próprio que será afixado no local de costume do Serviço Municipal de 
Saúde – SEMUSA de Sertanópolis/PR, por meio de jornal com circulação no município e do site 
www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias. As provas práticas  serão realizadas na 
mesma data em locais e horários a serem informados durante a realização das provas escritas. A critério da 
CONSESP e do Serviço Municipal de Saúde – SEMUSA de Sertanópolis/PR, as provas práticas poderão ser 
remarcadas para outra data, caso o número de candidatos ultrapasse o máximo de provas compatíveis. 
 

8.1.1-  Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a CONSESP e o  
Serviço Municipal de Saúde – SEMUSA de Sertanópolis/PR poderão alterar horários das provas ou até mesmo 
dividir a aplicação das provas em mais de uma data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as 
publicações oficiais e por meio do site www.consesp.com.br  
 

8.2   - Será disponibilizado no site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, o cartão de 
convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim, apenas informativo. 
 

8.3   - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, 
nem a utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou similares. Reserva-se ao Coordenador 
do Concurso Público designado pela CONSESP e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e eliminar do restante 
das provas o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas 
saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da provas. 
 

8.4   - Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um 
acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança. 
 

8.5   - Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Os candidatos 
deverão comparecer 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das provas, pois, no referido horário, 
os portões serão fechados, não sendo permitida a entrada de candidatos retardatários.  
 

8.6  - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados também nos quadros de aviso do Serviço Municipal 
de Saúde – SEMUSA de Sertanópolis/PR, devendo, ainda, manter atualizado seu endereço. 

 

9.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
9.1   - Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência 

os seguintes: 
 

 a) idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, 
dando-se preferência ao de idade mais elevada. 

 

 b) maior idade. 
 

9.1.1- Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará 
por meio de sorteio. 
 

9.1.2- O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu número 
de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da 
Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, conforme os seguintes 
critérios: 

a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem 
será a crescente; 

b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente. 
 

10.  DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

 
10.1 - A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e 

classificatório. 
 

10.2 - A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo: 
 

 
xNAP

TQP
100

NPO =         

 ONDE: 
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 NPO  =  Nota da prova objet iva  
 

 TQP  =  Total de questões da prova  
 

 NAP  =  Número de acertos na prova  
 

10.3 - Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos. 
 

10.4 - O candidato que não auferir, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do 
Concurso Público. 

 

11.  DA FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 
11.1 - A aplicação e a avaliação da prova prática busca aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do 

candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades. Ela constituir-se-á na execução de tarefas, 
previamente elaboradas pelo Examinador, a serem realizadas individualmente pelo candidato com a avaliação 
por meio de planilhas, tomando-se por base as atribuições dos cargos. 
 

11.2 - A prova prática  será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de avaliação a 
"Capacidade Técnica".  
 

11.3 - A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos e 
utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas. 
 

11.4 - Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova prática.  
 

11.5 - O candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova prática será desclassificado do 
Concurso Público. 

 

12.  DO RESULTADO FINAL 

 
12.1 - Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê exclusivamente prova objetiva , o resultado final será a nota 

obtida com o número de pontos auferidos na prova, acrescido da soma dos títulos, se houver. 
 

12.2 - Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê prova objetiva e prática , a nota final será a média aritmética 
obtida com a soma das notas nas provas objetivas e práticas, cuja fórmula é a seguinte: 

2
NPPNPO

NF
+=  

 ONDE: 
 

 NF = Nota Final  
 

 NPO  =  Nota na Prova Objetiva  
 

 NPP  =  Nota na Prova Prática  
 

13.  DOS RECURSOS 
 
13.1 - Para recorrer o candidato deverá: 

- acessar o site www.consesp.com.br   
- em seguida clicar em CONCURSOS, RECURSOS, SOLICITAR e preencher os campos solicitados. 

 
13.1.1- Todos os recursos deverão ser interpostos até 2 (dois) dias a contar da divulgação oficial, excluindo-se o dia da 

divulgação para efeito da contagem do prazo: 
 

a) da homologação das inscrições; 
b) dos gabaritos; (divulgação no site) 
c) do resultado do concurso em todas as suas fases. 

 
13.1.2- Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal ou via fax.  

 
13.2- Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo caso, será publicado um novo gabarito, 

com as modificações necessárias, que permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias. Caberá à CONSESP – 
Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. decidir sobre a anulação de questões julgadas 
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irregulares.  
 

13.2.1- Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro 
motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e os pontos correspondentes serão 
atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 
 

13.3 - Os recursos deverão estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso de constatação de 
questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível. 
 

13.4 - Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A 
Comissão constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso 
adicional pelo mesmo motivo. 

 

14.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
14.1  - A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do Concurso 

Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 
 

14.2  - A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que 
verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da 
inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal. 
 

14.3  - A CONSESP, bem como o órgão realizador do presente certame não se responsabilizam por quaisquer cursos, 
textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 
 

14.4  - Considerando que convivemos com dupla ortografia pelo prazo de vigência da transição, serão aceitas como 
corretas as duas normas ortográficas.  
 

14.5  - O gabarito oficial e a prova objetiva (teste de múltipla escolha) serão disponibilizados no site 
www.consesp.com.br, entre as 13h e as 18h da segunda-feira subsequente à data da aplicação da prova e 
permanecerão no site pelo prazo de 2 (dois) dias. 
 

14.6  - A folha de respostas do candidato será disponibilizada juntamente com o resultado final no site 
www.consesp.com.br. 
 

14.7  - Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as folhas de 
respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco 
anos. 
 

14.8  - O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, após o 
resultado final. 
 

14.9  - A validade do presente Concurso Público será de “2” (dois) anos, contados da homologação final dos resultados, 
podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração. 
 

14.10- A convocação para a admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, 
não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar do número de vagas disponibilizadas no presente 
edital, os aprovados e classificados além desse número poderão ser convocados para vagas pré-existentes na 
data deste edital, as que vagarem e as que eventualmente forem criadas dentro do prazo de validade do presente 
concurso. 
 

14.11- Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado por 
médicos especialmente designados pelo Serviço Municipal de Saúde – SEMUSA de Sertanópolis/PR  e 
apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 
 

14.12- Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 
04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses de 
acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 
 

14.13- Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da CONSESP – 
Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda., a relação de parentesco disciplinada nos artigos 
1.591 a 1.595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua inscrição indeferida, 
e se verificado posteriormente à homologação, o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas 
administrativas e judiciais cabíveis. 
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14.14- Não obstante as penalidades cabíveis, a CONSESP poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição ou a prova do 
candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou irregularidades na prova. 
 

14.15- Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pelo Serviço Municipal de Saúde – 
SEMUSA de Sertanópolis/PR, por meio de Comissão Fiscalizadora especialmente constituída pela Portaria nº 
115/2014, de 22 de setembro de 2014 e CONSESP – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas 
Ltda. por meio de Comissão Organizadora especialmente constituída pela Portaria nº 127, de 22 de outubro de 
2014.  
 

14.16- A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto de cargos 
constantes do presente Edital, a critério da Administração. 
 

14.17- A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas 
provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 
 

14.18- Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital.  
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Sertanópolis – PR, 23 de outubro de 2014. 
 
 
 

Fabiana Trevisan Zulian 
Diretor Superintendente 
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ANEXO I 
ATRIBUIÇÕES 

 
ADVOGADO  
- Representa judicial e extrajudicialmente o Município/Autarquia; 
- Exerce as funções de consultoria jurídica do Poder Executivo e da Administração Direta e Indireta em geral; 
- Promove a inscrição e cobrança da dívida ativa do Município/Autarquia; 
- Elabora representações sobre inconstitucionalidade de Leis, por determinação do Prefeito Municipal, ou de ofício; 
- Patrocina judicialmente as causas em que o Município de Sertanópolis/Autarquia seja interessado como autor, réu 

ou interveniente; 
- Prepara informações e acompanha processos de mandado de segurança impetrados contra ato do Prefeito, 

Secretários Municipais e Diretores da Administração Direta e Indireta; 
- Acompanha processos de usucapião e retificação de registro imobiliário para os quais o Município/Autarquia seja 

citada; 
- Emite parecer sobre matérias e processos administrativos submetidos a seu exame; 
- Organiza e acompanha os processos de desapropriação por interesse social ou utilidade pública para os quais o 

Município/Autarquia seja citada; 
- Manifesta-se nas hipóteses de locação, arrendamento, enfiteuse e compra e venda de bens imóveis e semoventes 

do Município/Autarquia; 
- Elabora minutas de contratos e convênios; 
- Examina projetos e autógrafos de lei, decretos, portarias, contratos e convênios; 
- Sugere a adoção das medidas necessárias à adequação das leis e atos administrativos normativos às regras e 

princípios da Constituição Federal e Estadual, bem como da Lei Orgânica do Município de Sertanóplis. 
- Promove privativamente a cobrança judicial da dívida ativa do Município/Autarquia, de natureza tributária ou não, 

atuando em todos os processos em que haja interesse fiscal do Município/Autarquia; 
- Representa a Fazenda Municipal/Autarquia em processos que versem sobre matéria financeira relacionada com a 

arrecadação municipal; 
- Manifesta-se obrigatoriamente nas execuções fiscais sobre a concessão de parcelamento de débitos tributários da 

Autarquia, nos termos da Lei; 
- Promove ações regressivas contra ex-prefeitos, ex-secretários municipais, ex-dirigentes de entidades da 

Administração Direta, Indireta, bem como servidores públicos municipais de qualquer categoria, declarados 
culpados por causar lesão a direitos do Município, e que tenha sido judicialmente condenado a indenizar; 

- Promove a regularização e defesa dos bens públicos municipais, dominiais, de uso comum do povo e destinado a 
uso especial; 

- Opina sobre a elaboração, por parte da Comissão Permanente de Licitação – CPL, de minutas-padrão de 
instrumentos convocatórios de licitações, contratos, convênios e outros atos jurídicos de relevância patrimonial, a 
serem observados por toda a Administração e publicados oficialmente; 

- Emite pareceres jurídicos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade; 
- Exerce outras atividades inerentes ao cargo. 

 
AGENTE DE ALIMENTAÇÃO (COZINHEIRO) 
- Realiza atividades rotineiras envolvendo a execução de trabalhos de preparação de refeições hospitalares, 

observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos, obedecendo aos princípios básicos 
nutricionais; 

− Lava e esteriliza os utensílios e louças utilizadas, guardando-os em locais apropriados; 
- Segue cardápio elaborado por nutricionista; 
- Seleciona os ingredientes necessários ao preparo das refeições, de conformidade com o cardápio oferecido;  
- Seleciona os ingredientes para preparo de refeições, preparando-os, medindo-os, pesando-os de acordo com o 

número de atendimento e cardápio; 
− Opera com fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros de alimentação, aparelhos de 

aquecimento ou refrigeração e outros, elétricos ou não; 
− Mantém livres de contaminação ou de deteriorização víveres sobre sua guarda;  
− Verifica o estado de conservação dos alimentos, separando os que não estejam em condições adequadas de 

utilização, a fim de assegurar a qualidade das refeições preparadas; 
− Controla o estoque de produtos de consumo e limpeza existentes, solicitando a substituição de ingredientes quando 

necessário; 
− Registra a quantidade de refeições servidas, alimentos recebidos e quantidades utilizadas, em impressos 

previamente fornecidos, para possibilitar efetivo controle e cálculos estatísticos;  
− Controla a reposição dos alimentos, efetua controle de gêneros alimentícios necessários ao preparo e fornecimento 

da alimentação, recebendo-os e armazenando-os de forma adequada, segundo as instruções previamente 
definidas; 

− Verifica se os gêneros fornecidos para utilização correspondem à quantidade e às especificações das refeições; 
− Pesa e mede os ingredientes para confecção das refeições; 
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− Efetua limpeza nas instalações da cozinha e refeitório, varrendo, lavando, recolhendo detritos, a fim de manter a 
higiene necessária; 

− Opera câmara fria para armazenar e conservar produtos, insumos e matérias-primas; 
− Trabalha em conformidade as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e 

preservação ambiental;  
− Dispõe adequadamente os restos de comida e lixo da cozinha, de forma a evitar a proliferação de insetos;  
− Zela pelo cumprimento das normas estabelecidas pela segurança do trabalho e pela adequada utilização dos 

equipamentos de proteção individual, durante o seu turno de trabalho, contribuindo para a redução da ocorrência de 
acidentes; 

− Executa outras tarefas de natureza e de complexidade semelhantes. 
 
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 
 
FUNÇÃO: LAVADOR E PASSADOR DE ROUPA HOSPITALAR 
- Executa serviços de lavanderia, tingimento e passadoria para o Hospital, usando equipamentos e máquinas 

próprias; 
- Reúne e recolhe a roupa suja de todas as unidades do hospital, em horários preestabelecidos; 
- Verifica a classificação e identificação dos sacos de roupa, conforme o grau de sujidade e as normas estabelecidas; 
- Observa a execução das tarefas e técnicas utilizadas nas operações do setor (coleta, separação ou triagem, 

pesagem e lavagem); 
- Realiza as fórmulas e métodos adequados de lavagem; 
- Observa o uso de indumentária e outras medidas de proteção pessoal e de segurança do trabalho; 
- Zela pelo uso correto, manutenção e limpeza do equipamento (balança, carros de coleta, lavadoras), dos produtos e 

do ambiente; 
- Faz a desinfecção da área, após cada operação; 
- Mantém registros do peso da roupa, consumo de produtos, água e energia, para informações estatísticas; 
- Verifica a roupa lavada, visando detectar problemas no processo de lavagem e contribuir para o aperfeiçoamento 

de fórmulas e técnicas empregadas, evitando repetição do processo e desgaste precoce da roupa; 
- Observa a correta execução das atividades do setor, quais sejam: centrifugagem, calandragem, secagem, 

passagem e dobragem; 
- Armazena toda a roupa limpa, mantendo um sistema racional de guarda da roupa, inclusive do estoque nas 

prateleiras; 
- Mantém o controle da roupa em uso, providenciando reparo ou reposição da roupa estragada ou desviada; 
- Faz levantamento periódico, de preferência trimestral, da roupa hospitalar; 
- Requisita, ao almoxarifado, as peças necessárias para reposição do estoque; 
- Prepara de véspera, os carros de roupa para a distribuição do período da manhã; 
- Distribui a roupa às unidades, mediante formulário próprio, em horário preestabelecido; 
- Mantém em repouso, na rouparia, durante 24 horas, no mínimo, a roupa recém-lavada, favorecendo sua 

durabilidade; 
- Zela pela aparência, limpeza, manutenção e conservação do equipamento, da roupa e do ambiente; 
- Comunica à enfermagem quaisquer eventualidades, como causa do não atendimento às solicitações; 
- Zela pelo cumprimento das normas estabelecidas pela segurança do trabalho e pela adequada utilização dos 

equipamentos de proteção individual, durante o seu turno de trabalho, contribuindo para a redução da ocorrência de 
acidentes; 

- Recebe as roupas, vistoriando, contando as peças, pesando e emitindo ordem de serviço;  
- Classifica e testa roupas e artefatos (testar a resistência da cor e do tecido, examinar as condições de lavagem) 

para lavar a seco ou com água; 
- Identifica e tira manchas aplicando produtos químicos específicos e dar acabamentos em artigos do vestuário; 
- Expede roupas e artefatos, conferindo a roupa com a ordem de serviço; 
- Desempenha outras tarefas semelhantes inerente à função. 

 
FUNÇÃO: ZELADOR 
- Arruma os leitos dos hospitais e organiza os quartos; 
- Executa trabalho de limpeza, higiene e/ou desinfecção das áreas dos serviços de saúde, conforme normas e rotinas 

estabelecidas; 
- Coleta resíduos sólidos de saúde das unidades e serviços hospitalares e ambulatoriais;  
- Abastece locais com material de higiene; 
- Executa trabalhos rotineiros de limpeza de móveis, utensílios e adornos, lavando, encerando, retirando pó, 

utilizando-se de material e equipamento próprio; 
- Mantém a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho; 
- Coleta o lixo e acondiciona-o em recipientes apropriados para depositá-los, posteriormente em lixeiras, em 

incinerador ou em outro local previamente definido; 
- Abastece sanitários com sabonetes, toalhas e papéis higiênicos, de acordo com a necessidade constatada por 

observação ou solicitação, visando atender a condições básicas de higiene pessoal dos usuários; 
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- Controla estoque de materiais de limpeza, higiene pessoal, efetuando levantamento mensal; 
- Movimenta materiais, ferramentas e objetos diversos para a execução de suas atribuições, mantendo sua ordem 

nos locais estabelecidos; 
- Zela pelo cumprimento das normas estabelecidas pela segurança do trabalho, e pela adequada utilização dos 

equipamentos de proteção individual, durante o seu turno de trabalho, contribuindo para a redução da ocorrência de 
acidentes; 

− Executa toda e qualquer outra tarefa não especificada, porém assemelhada a essas funções descritas. 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA SAÚDE 
- Realiza o faturamento das unidades de saúde; 
- Recebe as requisições de material, conferindo as especificações contidas quanto a discriminação, quantidade, tipo 

e tamanho, para armazenar e/ou distribuir os materiais às unidades solicitantes; 
- Controla a entrada e saída de material, registrando em fichas individuais, para efeito de controle de saldo; 
- Efetua lançamentos em livros fiscais, registrando os comprovantes comerciais para permitir o controle da 

documentação e consulta da fiscalização; 
- Atualiza fichários e arquivos classificando os documentos por matéria ou ordem alfabética; 
- Preenche impressos de requerimento e outros documentos; 
- Atende ao público fornecendo-lhes todas as informações de que necessitam; 
- Coleta dados diversos, consultando pessoas, documentos, transcrições, publicações oficiais, arquivos fichários, 

efetuando cálculos para obter as informações necessárias ao cumprimento da rotina administrativa; 
- Participa de trabalhos relativos a administração de material e patrimônio, bem como a escrituração de livros e fichas 

examinando pedidos de materiais e respectiva documentação, providenciando os atendimentos, determinando 
previsões de estoque e verificando toda a escrita do setor; 

- Executa atividades relativas à emissão de contas e cobranças de acordo com dados recolhidos junto aos usuários, 
fazendo inclusive atendimento aos usuários para esclarecer dúvidas existentes; 

- Executa as atividades relativas à administração de pessoal, tais como: registros, movimentação, pagamentos e 
outras, pautando-se nas normas, regulamentos e legislação própria; 

- Efetua anotações das transações financeiras do SERMUSA fazendo os cálculos e lançamentos pertinentes: 
- Trabalha com micro-computadores, operando programas de emissão de contas, pessoal, compras e controle de 

almoxarifado e contabilidade, digitando, tirando relatórios, redigindo textos, etc. 
- Consolida informações, organiza banco de dados, recebe e emite relatórios e banco de dados; 
- Elabora e envia relatórios e demais boletins à Secretaria Municipal de Saúde e Regional de Saúde; 
- Transmite faturamento ao Ministério da Saúde; 
- Orienta prestadores de serviços de saúde sobre apresentação de fatura; 
- Conhece e está atualizado sobre a tabela do SUS; 
- Realizar atividades administrativas em geral nas áreas de recursos humanos, administração, finanças, compras 

públicas, estoque e patrimônio; 
- Realiza o controle e administra a compra de alimentos, materiais de consumo e de limpeza necessários ao 

funcionamento das unidades de saúde; 
Executa pesquisas de interesse da Administração; 

- Elabora pareceres fundamentados em legislação ou pesquisas; 
- Elabora relatórios de atividades administrativas; 
- Redige expedientes administrativos em geral; 
- Examina processos relacionados com assuntos gerais da repartição que exijam interpretação de textos legais, 

reunindo e preparando as informações que se fizerem necessárias para decisões na órbita administrativa; 
- Auxilia no controle de verbas orçamentárias; 
- Elabora ou verifica a exatidão de quaisquer documentos de receitas e despesas, empenhos, balancetes, 

demonstrativos de caixa e outros; 
- Supervisiona a execução de tarefas de rotina administrativa e propõe a adoção de medidas visando a 

racionalização das mesmas; 
- Planeja, orienta, coordena, controla e executa as atividades das unidades técnicas ou administrativas de 

responsabilidade do respectivo órgão; 
- Assessora o superior hierárquico em assuntos técnicos, administrativos, orçamentários, financeiros e de 

planejamento; 
- Coleta e elabora dados visando a melhoria das atividades no campo de atuação estabelecendo normas e critérios 

para a avaliação das atividades e do órgão; 
- Viabiliza os meios para a celebração de convênios, com outros órgãos ou entidades, para a captação de recursos; 
- Organiza e ministra treinamentos, presta assessoria técnica na elaboração de planos, programas, projetos em 

assuntos relacionados a sua área de atuação; 
- Elabora e executa projetos, planos e programas, pesquisas, levantamentos e diagnósticos nas áreas de 

recrutamento e seleção, treinamento, avaliação de desempenho, funções e salários, rotinas trabalhistas, 
planejamento de recursos humanos; 

- Prepara relatórios, planilhas, informações e pareceres para expedientes e processos sobre matéria própria do 
órgão e proferir despachos interlocutórios e preparatórios de decisão superior; 
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- Acompanha e avalia o desempenho e a execução das políticas e diretrizes estabelecidas para a unidade 
administrativa 

- Executa tarefas pertinentes à área de atuação 
 

ASSISTENTE SOCIAL 
- Planeja, coordena e avalia planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional, 

especialmente a área da saúde; 
- Presta atendimento aos pacientes e a seus familiares, a fim de orientá-los para enfrentamento dos problemas 

sociais, classificando-os segundo o seu perfil social, mantendo atualizado o cadastro social do Departamento de 
Saúde; 

- Comunica o óbito à família do paciente e orienta quanto aos procedimentos funerários e benefícios previdenciários;  
- Providencia a documentação necessária para identificação do usuário e encaminhamento à assistência; 
- Promove ações, métodos e sistemas para conhecimento da realidade social das comunidades, identificando seus 

recursos e analisando a integração destas com as unidades de saúde municipal, com vistas à implantação de 
Programas de Saúde Pública; 

- Promove atividades educativas, interativas e culturais, permitindo o progresso coletivo e a melhoria de 
comportamento individual e colabora no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, atuando sobre os 
fatores psicossociais e econômicos que interferem no tratamento do usuário. 

- Promove o segmento de egressos hospitalares. 
- Executa perícias sobre assuntos relacionados com a assistência social, emitir laudos e pareceres sobre assuntos 

de sua competência; 
- Desenvolve trabalho educativo, onde as informações possam ser utilizadas de modo a instrumentalizar os usuários 

em busca de seus direitos de cidadão e articular recursos financeiros disponíveis. 
- Realiza entrevistas, visitas, entendimentos e reuniões; 
- Presta serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, 

códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação;  
- Orienta e monitora ações em desenvolvimento, em assuntos referentes à economia doméstica, desenvolvimento 

humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde;  
- Realiza todas as demais tarefas e atribuições inerentes à sua formação universitária. 

 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
- Observa, reconhece e descreve sinais e sintomas sob orientação e supervisão de Enfermeiro; 
- Executa ações de tratamento simples sob orientação e supervisão de Enfermeiro; 
- Presta cuidados de higiene e conforto ao paciente sob orientação e supervisão de Enfermeiro; 
- Participa da equipe de saúde sob orientação e supervisão de Enfermeiro; 
- Procede à triagem dos pacientes; 
- Arruma os leitos dos hospitais e organiza os quartos; 
- Efetua a esterilização de material médico e cirúrgico;  
- Efetua pequenos curativos; 
- Dá banhos nos pacientes internados e acamados; 
- Faz inalações; 
- Prepara e dilui os medicamentos para administração aos pacientes; 
- Executa atividades administrativas no hospital; 
- Auxilia nos trabalhos do laboratório clínico; 
- Auxilia nos trabalhos de cirurgia; 
- Efetua punções venosas, sondagens, curativos, suturas e cuidados gerais ao paciente; 
- Acompanha e auxilia o paciente nas atividades de pré e pós consulta; 
- Administra medicamentos e aplica injeções intravenosas; 
- Auxilia nos trabalhos de consultório ginecológico, eletrocardiograma e demais setores do hospital; 
- Acompanha a evolução do trabalho de parto; 
- Efetua a relação de medicamentos hospitalares para compra; 
- Efetua o controle e manutenção dos aparelhos hospitalares; 
- Administra a compra de alimentos, materiais de consumo e de limpeza necessários ao funcionamento do hospital; 
- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 
- Exerce suas atividades sempre sob a supervisão do Cirurgião-Dentista ou do Técnico em Saúde Bucal;  
- Realiza procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, nos usuários para o 

atendimento clínico, como evidenciação de placa bacteriana, aplicação tópica de flúor, selantes, raspagem, 
alisamento e polimento, bochechos com flúor, escovação supervisionada, orientações de escovações, uso de fio 
dental; 

- Prepara e organiza o instrumental e materiais necessários para os procedimentos; 
- Instrumentaliza o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos; 
- Cuida da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos 
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- Recebe, registra, encaminha e prepara pacientes para atendimento odontológico; 
- Agenda o paciente e orienta-o quanto ao retorno e a preservação do tratamento;  
- Organiza e executa atividades de higiene bucal; 
- Processa filme radiográfico;  Auxilia e instrumentaliza os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em 

ambientes hospitalares;  
- Manipula materiais de uso odontológico; Seleciona moldeiras e prepara modelos em gesso;  Registra dados e 

participa da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal;  
- Executa limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente 

de trabalho;  
- Aplica medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos 

odontológicos;  
- Desenvolve ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários;  
- Realiza em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal;  
- Informa os horários de atendimento e agendar consultas, pessoalmente ou por telefone; 
- Controla fichário e arquivo de documentos relativos ao histórico dos pacientes, organizando-os e mantendo-os 

atualizados, para possibilitar ao cirurgião-dentista consultá-los, quando necessário; 
- Providencia a distribuição e a reposição de estoques de medicamentos, de acordo com orientação superior; 

Recebe, registra e encaminha material para exame de laboratório; 
- Colabora na orientação ao público em campanhas de prevenção à cárie; 
- Orienta os pacientes sobre o correto modo de escovação dos dentes; Executar outras atividades correlatas com a 

função. 
 
CIRURGIÃO-DENTISTA 
- Programa, coordena e supervisiona serviços odontológicos; 
- Examina os dentes e a cavidade bucal, procedendo, se necessário, a profilaxia, restauração, extração, curativos, 

odontologia preventiva, orientação de higiene e educação odonto-sanitária; 
- Acompanha a evolução do tratamento, anotando dados específicos para relatórios estatísticos; 
- Participa de planejamento, execução, supervisiona e avalia programas educativos de profilaxias dentária e serviços 

odontológicos, prevendo recursos para a concretização do trabalho; 
- Prescreve e aplica especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em Odontologia; 
- Procede à perícia odontolegal e odontoadministrativa; 
- Aplica anestesia local e truncular; 
- Prescreve e aplica medicação de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do 

paciente; 
- Utiliza, no exercício da função de perito-odontólogo, em casos de necropsia, as vias de acesso do pescoço e da 

cabeça; 
- Atesta, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive, para justificação de faltas ao 

emprego, atestados, licenças, laudos e outras informações; 
- Executa serviços de radiologia dentária; 
- Realiza outras atividades inerentes à sua formação universitária 

 
CONTADOR 
- Coordena, organiza e orienta os trabalhos relativos à contabilidade, planejando sua execução de acordo com o 

plano de contas vigente e as exigências legais e administrativas; 
- Participa na elaboração dos planos orçamentários e financeiros e controle geral de patrimônio;  
- Informa decisões em matéria de contabilidade;  
- Elabora planos de contas;  
- Propõe normas de administração contábil;  
- Orienta a escrituração de livros contábeis; 
- Faz levantamentos e organizar balanços e balancetes orçamentários, patrimoniais e financeiros;  
- Participa de trabalhos de tomadas de contas dos responsáveis por bens ou valores do Município;  
- Prepara relatórios informativos sobre a situação financeira e patrimonial das repartições;  
- Estuda, sob o aspecto contábil, a situação da dívida pública municipal;  
- Orienta o levantamento de bens patrimoniais do Município;  
- Planeja o sistema de registro e operações, atendendo às necessidades administrativas e legais, para possibilitar 

controle contábil e orçamentário; 
- Supervisiona os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando o seu processamento, 

adequando-os ao plano de contas, para assegurar a correta apropriação contábil; 
- Analisa, confere, elabora ou assina balanços e demonstrativos de contas e empenhos, observando sua correta 

classificação e lançamento, verificando a documentação pertinente, para atender as exigências legais e formais de 
controle; 

- Controla a execução orçamentária, analisando documentos, elaborando relatórios e demonstrativos; 
- Controla a movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso de receitas, cumprimento de obrigações de 

pagamentos de terceiros, saldos em caixa e contas bancárias, para apoiar a administração dos recursos financeiros 
do Município; 
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- Analisa aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de fundos municipais, contratos, convênios, 
acordos e atos que geram direitos e obrigações, verificando a propriedade na aplicação de recursos repassados, 
analisando cláusulas contratuais, dando orientação aos executores, a fim de assegurar o cumprimento da legislação 
aplicável, bem como dar pareceres em prestações de contas de convênios; 

- Analisa aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de fundos municipais, verificando a correta 
aplicação dos recursos repassados, dando orientação aos executores, a fim de assegurar o cumprimento da 
legislação aplicável; 

- Analisa atos de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, verificando sua correção, para determinar 
ou realizar auditorias e medidas de aperfeiçoamento de controle intemo; 

- Planeja, programa, coordena e realiza exames, perícias e as auditagens, de rotina ou especiais, bem como orienta 
a organização de processos de tomadas de contas, emitindo certificado de auditoria, com a finalidade de atender as 
exigências legais; 

- Elabora pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 

- Participa das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 
- Participa das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço 

ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em 
sua área de atuação; 

- Participa de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos-científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; 

- Realiza outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
 
FISIOTERAPEUTA 
- Avalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes para verificar a capacidade funcional das 

áreas afetadas; 
- Programa e executa a prestação do serviço de fisioterapia; 
- Acompanha o desenvolvimento físico de pacientes; 
- Exercita a reabilitação física e psíquica dos pacientes; 
- Possibilita a promoção, prevenção, recuperação, desenvolvimento e conservação da saúde física do usuário, 

utilizando métodos e técnicas fisioterápicas nos tratamentos de doenças, coordenando, supervisionando e 
executando ações integradas de saúde, na sua área de atuação, favorecendo o convívio e a reintegração do 
usuário ao meio social, familiar e de trabalho; 

- Auxilia no processo de formulação de hipótese diagnóstica, realizando avaliações fisioterápicas com vistas à 
determinação da capacidade funcional do paciente; 

- Contribui para a readaptação física ou mental de incapacitados, participando de atividades de caráter profissional, 
educativa ou recreativa em parceria com outros profissionais da equipe de saúde; 

- Possibilita a realização correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos e equipamentos, 
supervisionando e avaliando atividades da equipe auxiliar de fisioterapia, orientando-a na execução das tarefas; 

- Recomenda o tratamento fisioterápico adequado, de acordo com o diagnóstico; 
- Acompanha a realização do tratamento fisioterápico, avaliando os resultados obtidos e alterando o programa, se 

necessário; 
- Programa, prescreve e orienta a utilização de recursos fisioterápicos para correção e desvios posturais, afecções 

dos aparelhos respiratórios e cardiovascular, bem como para a preparação e condicionamento pré e pós parto; 
- Requisita exames complementares, quando necessário;  
- Orienta os familiares sobre os cuidados a serem adotados em relação aos pacientes em tratamento domiciliar; 
- Participa nos atendimentos de urgência e nas atividades terapêuticas intensivas; 
- Indica e prescreve o uso de próteses necessárias ao tratamento dos pacientes; 
- Mantém contatos com outros profissionais de saúde, participando dos trabalhos clínicos e prescrevendo a conduta 

terapêutica apropriada quanto à parte fisioterápica; 
- Interage com órgãos e entidades públicas e privadas no sentido de prestar ou buscar auxílio técnico ou científico; 
- Programa e/ou orienta atividades terapêuticas, relaxamento, jogos, exercícios e outros para promover a 

recuperação e integração social dos pacientes; 
- Orienta as equipes auxiliares e/ou pacientes sobre o tratamento a ser cumprido e a correta execução das atividades 

programadas; 
- Executa outras tarefas e atribuições pertinentes à sua formação acadêmica. 

 
FONOAUDIÓLOGO 
- Prestar assistência fonoaudiológica, para restauração da capacidade de comunicação dos pacientes. 
- Possibilita o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala do usuário/paciente, executando atividades de treinamento 

fonético, auditivo, de dicção e empostação da voz, de acordo com a deficiência oral identificada; 
- Desenvolve trabalhos de reeducação no que se refere à área de comunicação escrita, oral, fala e audição; 
- Participa de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição; 
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- Realiza terapia fonoaudiológicas dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e audição; Dá parecer 
fonoaudiológico, na área da comunicação oral e escrita, voz e audição; Efetua estudo de caso, avaliando as 
deficiências ligadas à comunicação oral e escrita do paciente, realizando exames fonéticos, da linguagem, 
audiometria, gravação e outras técnicas próprias; 

- Estabelece plano de treinamento ou terapêutico, com base no prognóstico, determinando exercícios 
fonoarticulatórios, de respiração, motores etc.; 

- Programa, desenvolve e/ou supervisiona o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e compreensão do 
pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstração de respiração funcional, empostação de 
voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e  organização do pensamento em palavras para reeducar e/ou 
reabilitar o paciente;  

- Avalia pacientes no decorrer do tratamento, observando a evolução do processo e promovendo os ajustes 
necessário na terapia adotada; 

- Promove a reintegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais; 
- Encaminha pacientes, de acordo com o diagnóstico, a médicos especialistas, odontólogos, assistentes sociais, 

psicólogos, escolas e outros profissionais ou instituições competentes; 
- Executa outras tarefas e atribuições pertinentes à sua formação acadêmica 

 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
- Realiza consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; 
- Executa as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e 

idoso; 
- Realiza consultas e procedimentos na Unidade de Saúde e, quando necessário, no domicílio; 
- Realiza as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na Atenção Básica, definidas na 

NOAS, quando se tratar do PSF; 
- Alia a atuação clínica a prática da saúde coletiva; 
- Fomentara criação de grupos de patologias específicas como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental entre 

outros; 
- Realiza o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; 
- Encaminha aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na 

Unidade de Saúde, por meio de um sistema de acompanhamento e de referencia e contra-referencia; 
- Realiza pequenas cirurgias ambulatoriais; 
- Indica internação hospitalar; 
- Solicita exames complementares; 
- Verifica e atesta óbito; 
- Realiza anotações no prontuário de paciente, dos procedimentos realizados, dos resultados de exames, dos 

encaminhamentos, entre outros; 
- Utiliza os terminais de atendimento do Sistema Único de Saúde – TAS do Projeto Cartão Nacional de Saúde, 

alimentando com os dados de diagnóstico e prescrição de cada paciente atendido; 
- Realiza a notificação compulsória dos casos de doenças ou outros agravos, de casos suspeitos ou confirmados; 
- Executa outras tarefas correlatas com a formação, com a função e com a área de atuação, colaborando para o 

permanente aprimoramento da prestação de serviços à população. 
 

MÉDICO ESPECIALISTA – GINECOLOGIA 

- Executa exames médicos sob o ponto de vista clínico e clínico-cirúrgico, emite diagnósticos e prescrever 
medicamentos e orientações correlatas ao atendimento médico realizado, aplicando os recursos disponíveis para 
implementar ações de promoção, de proteção e de recuperação à saúde da população; 

- Examina clinicamente os usuários (clientes), utilizando-se dos meios disponíveis para atender às suas 
necessidades de saúde, quer sob o ponto de vista preventivo ou curativo; 

- Prescreve tratamento médico de repouso ou exercícios físicos e medicação, a fim de melhorar as condições de 
saúde do paciente 

- Solicita, avalia e interpreta exames complementares ao atendimento médico como exames de laboratório clínico, 
de imagem e registros gráficos e solicitar junta médica quando necessário; 

- Participa de campanhas preventivas; 
- Executa outras atividades correlatas à sua função, determinadas pelo superior imediato e as definidas pelo 

conselho de classe. As especialidades cirúrgicas deverão acompanhar e encaminhar a realização de atos médicos 
correlatos à especialidade; 

- Realiza o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; 
- Encaminha aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na 

Unidade de Saúde, por meio de um sistema de acompanhamento e de referencia e contra-referencia; 
- Realiza pequenas cirurgias ambulatoriais; 
- Indica internação hospitalar 
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- Solicita exames complementares; 
- Verifica e atesta óbito; 
- Realiza anotações no prontuário de paciente, dos procedimentos realizados, dos resultados de exames, dos 

encaminhamentos, entre outros; 
- Utiliza os terminais de atendimento do Sistema Único de Saúde – TAS do Projeto Cartão Nacional de Saúde, 

alimentando com os dados de diagnóstico e prescrição de cada paciente atendido; 
- Realiza a notificação compulsória dos casos de doenças ou outros agravos, de casos suspeitos ou confirmados; 
- Executa outras tarefas correlatas com a formação, com a função e com a área de atuação, colaborando para o 

permanente aprimoramento da prestação de serviços à população 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – PEDIATRIA 
- Examina pacientes infantis, utilizando técnicas especiais, para verificar anomalias e má formações congênitas do 

recém-nascido; 
- Avalia o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança; estabelecer o plano médico terapêutico-profilático, 

prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais; 
- Indica internação hospitalar; 
- Prescreve pré-operatório e acompanha pós-operatório; 
- Auxilia nos programas, planos e projetos de saúde pública; 
- Encaminha aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na 

Unidade de Saúde, por meio de um sistema de acompanhamento e de referencia e contra-referencia; 
- Realiza pequenas cirurgias ambulatoriais; 
- Solicita exames complementares; 
- Verifica e atesta óbito; 
- Realiza anotações no prontuário do paciente, dos procedimentos realizados, dos resultados de exames, dos 

encaminhamentos, entre outros; 
- Utiliza os terminais de atendimento do Sistema Único de Saúde – TAS do Projeto Cartão Nacional de Saúde, 

alimentando com os dados de diagnóstico e prescrição de cada paciente atendido; 
- Realiza a notificação compulsória dos casos de doenças ou outros agravos, de casos suspeitos ou confirmados; 
- Executa outras tarefas correlatas com a formação, com a função e com a área de atuação, colaborando para o 

permanente aprimoramento da prestação de serviços à população 
 
MOTORISTA 
- Conduz caminhões, automóveis, ambulâncias e camionetas, desde que tenha a habilitação necessária, para 

transporte de pessoas, doentes, medicamentos, materiais e documentos, observando as regras básicas de 
segurança de trânsito e direção preventiva;   

- Conhece integralmente o veículo e realiza manutenção básica do mesmo; 
- Zela pela conservação do veículo, verificando as condições de limpeza, óleo, água, combustível, bateria, pneus e 

sistema elétrico, e relatar as ocorrências para fins de reparos e revisões periódicas;   
- Dirige ambulâncias dentro do município e em viagens intermunicipais ou interestaduais; 
- Executa tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, 

no período diurno e noturno. 
- Executa toda e qualquer outra tarefa não especificada, porém assemelhada a essas funções descritas. 
 
NUTRICIONISTA 
- Implanta, organiza, supervisiona e orienta os serviços de alimentação, nutrição e dietética das unidades de saúde 

municipal; 
- Orienta e supervisiona o trabalho do pessoal técnico e auxiliar; 
- Elabora cardápios normais e dietéticos; 
- Verifica o prontuário do paciente, a patologia, o histórico clínico e os exames laboratoriais, procedendo anamnese 

e prescrevendo a dieta; 
- Integra a equipe multidisciplinar, com participação plena na atenção prestada ao paciente; 
- Participa do planejamento e execução de treinamento, orientação, supervisão e avaliação de pessoal técnico e 

auxiliar; 
- Colabora com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária; 
- Efetua controle periódico dos trabalhos executados; 
- Efetua controle higiênico-sanitário; 
- Atua em conformidade ao manual de boas práticas; 
- Realiza atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional; 
- Identifica, em conjunto com as Equipes Saúde da Família e a comunidade, as atividades, as ações e as práticas a 

serem adotadas em cada uma das áreas cobertas; 
- Identifica, em conjunto com as ESF e a comunidade, o público prioritário a cada uma das ações; 
- Atua, de forma integrada e planejada, nas atividades desenvolvidas pelas ESF e de Internação Domiciliar, quando 

estas existirem, acompanhando e atendendo a casos, de acordo com os critérios previamente estabelecidos; 
- Elabora e divulga material educativo e informativo nas áreas de atenção do NASF; 
- Elabora projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação coletiva 
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pelas ESF e o NASF do acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e transdisciplinares, 
desenvolvendo a responsabilidade compartilhada; 

- Conhece e estimula a produção e o consumo dos alimentos saudáveis produzidos regionalmente; 
- Capacita Equipes PSF e participa de ações vinculadas aos programas de controle e prevenção dos distúrbios 

nutricionais como carência por nutrientes, sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis e 
desnutrição; 

- Elabora em conjunto com as Equipes PSF, rotinas de atenção nutricional e atendimento para doenças relacionadas 
à alimentação e Nutrição, de acordo com protocolos de atenção básica, organizando a referência e a contra 
referência do atendimento; 

- Respeita e cumpre com os Protocolos Reguladores (Administrativo, Assistencial e Clínico); 
- Exerce outras atividades inerentes à função. 
 
PSICÓLOGO 
- Atua na área específica de saúde, colaborando para a compreensão dos processos intra e interpessoais, utilizando 

enfoque preventivo ou curativo, isoladamente ou em equipe multiprofissional do hospital; 
- Realiza pesquisa, diagnóstico, acompanhamento psicológico e intervenção psicoterápica individual ou em grupo, 

através de diferentes abordagens teóricas; 
- Executa função de coordenação relativa às atividades com os funcionários do hospital; 
- Intervém na qualidade do processo de adaptação e recuperação do paciente internado; 
- Atua como consultor, ajudando outros profissionais a lidarem com o paciente; 
- Intervém, através do delineamento e execução de programas junto com outros profissionais, para modificar ou 

instalar comportamentos adequados dos pacientes; 
- Dá assistencia direta ao paciente; 
- Supervisiona e orienta o trabalho desenvolvido por profissionais da área e de áreas correlatas, visando a 

adequação de procedimentos; 
- Avalia, diagnostica e emite parecer técnico no que se refere ao acompanhamento e/ou atendimento do paciente;  
- Participa da elaboração de normas programáticas de técnicas, materiais e instrumentos necessários à realização de 

atividades da área, visando dinamizar e padronizar serviços, para atingir objetivos estabelecidos; 
- Participa de equipe multiprofissional em atividades de pesquisa e de projetos, de acordo com padrões técnicos 

propostos visando incrementos, aprimoramento e desenvolvimento nas áreas de ação do interesse da unidade de 
trabalho; 

- Executa outras tarefas e atribuições pertinentes à sua formação acadêmica. 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
- Executa ações assistenciais de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, observando e registrando sinais vitais 

e sintomas apresentados pelo doente, fazendo curativos, ministrando medicamentos e outros;  
- Executa ações de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, realizando coleta interna e externa de sangue, 

limpeza e desinfecção de material, transfusão de hemocomponentes, preparo e infusão de hemoderivados; 
- Participa na elaboração do plano de assistência de enfermagem; 
- Atua na supervisão de pessoal de atividades de enfermagem, transmitindo informações, prestando assistência 

técnica e acompanhamento a execução das tarefas; 
- Colabora no desenvolvimento de programas educativos, atuando no ensino de pessoal auxiliar de atividades de 

enfermagem e na educação de grupos da comunidade; 
- Coletar dados e informações junto ao paciente e seus familiares, realizando visitas e entrevistas, para subsidiar a 

elaboração do plano de assistência de enfermagem; 
- Colhe material biológico, ficando responsável pelos exames dos materiais colhidos, bem como por sua guarda; 
- Presta assistência, sob supervisão, em dispensários, laboratórios e consultórios, executando atividades de apoio; 
- Faz controle de perícias através de arquivamento; 
- Verifica as condições de higiene das instalações; 
- Controla a distribuição de medicamentos; 
- Utiliza os terminais de atendimento do Sistema Único de Saúde – TAS do Projeto Cartão Nacional de Saúde, 

alimentando com os dados de procedimentos realizados em cada paciente; Executar outras tarefas correlatas com 
a formação, com a função e com a área de atuação, colaborando para o permanente aprimoramento da prestação 
de serviços à população. 

- Participa com o enfermeiro do desenvolvimento e execução de programas de avaliação da saúde dos servidores; 
- Participa com o enfermeiro da execução dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de 

acidentes e de doenças profissionais; 
- Assiste ao enfermeiro na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave;  
- Integra equipe de saúde;  
- Assiste ao enfermeiro na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância 

epidemiológica e no controle sistemático da infecção hospitalar;  
- Assiste ao enfermeiro na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes 

durante a assistência de saúde;  
- Prepara clientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos; 
- Verifica os sinais vitais e as condições gerais dos pacientes, segundo prescrição médica e de enfermagem; 
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- Prepara e administra medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea intramuscular, endovenosa e retal, 
segundo prescrição médica, sob supervisão do enfermeiro;  

- Cumpre prescrições de assistência médica e de enfermagem;  
- Realiza a movimentação e o transporte de pacientes de maneira segura; 
- Auxilia nos atendimentos de urgência e emergência; 
- Realiza controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a realização de 

relatórios e controle estatístico;   
- Circula e instrumentaliza em salas cirúrgicas e obstétricas, preparando-as conforme o necessário;  
- Efetua o controle diário do material utilizado, bem como requisita, conforme as normas da Instituição, o material 

necessário à prestação da assistência à saúde do paciente;   
- Controla materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade;  
- Mantém equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao 

superior eventuais problemas; 
- Executa atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu 

armazenamento e distribuição; 
- Propõe a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que estão avariados ou desgastados;   
- Realiza atividades na promoção de campanha do aleitamento materno bem como a coleta no lactário ou no 

domicílio;  
- Auxiliar na preparação do corpo após o óbito;  
- Participa de programa de treinamento, quando convocado;  
- Executar todas as atividades de enfermagem exceto as privativas do enfermeiro 
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ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

(verificar composição das provas no presente edital ) 
 
 

NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
Língua Portuguesa : Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das Palavras; Classificação e Flexão das 
Palavras; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, 
numeral, interjeição e artigo; Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência 
Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração 
(Sujeito e Predicado); Análise e Interpretação de Textos.  
 
Matemática : Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), 
problemas, raiz quadrada; MDC e MMC – cálculo – problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e 
composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário Nacional 
(Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica; Geometria Plana.  
 
Conhecimentos Gerais:  Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais 
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – 
Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos 
Sociais e Meio Ambiente.   
 
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 
Língua Portuguesa : FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – 
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações 
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos 
genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais 
seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos 
– Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – 
Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – 
Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS 
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
 
Matemática : Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º 
grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – 
problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau 
– função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; 
Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – 
operações; Expressões fracionárias – operações  - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; 
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; 
Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; 
Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; 
Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.  
 
Conhecimentos Gerais:  Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais 
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – 
Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Almanaque Editora Abril – última; Livros diversos 
sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.   
 
NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO 
 
Língua Portuguesa : FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – 
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações 
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos 
genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais 
seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos 
– Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – 
Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – 
Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS 
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DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
 
Conhecimentos Básicos de Informática:  Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux); Conhecimentos de 
Teclado; Conhecimentos sobre: Word, Excel e Power Point; Internet; Uso do correio eletrônico (Outlook). 
 
Conhecimentos Gerais Saúde Pública : Diretrizes e bases da implantação do SUS; Constituição da República 
Federativa do Brasil – Saúde; Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde; Epidemiologia, história 
natural e prevenção de doenças; Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde; 
Indicadores de nível de saúde da população; Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde; Doenças de 
notificação compulsória; Código de Ética Médica; Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral; Saúde Pública; 
Medicina Social e Preventiva; Código de Processo Ético.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (em ordem alfabética) 
 
ADVOGADO Teoria Geral do Estado : Conceito de Estado; Sociedade; Elementos do Estado; Finalidade do Estado; 
Poder; Sufrágio; Democracia; Formas de Governos; Representação Política; Presidencialismo;Parlamentarismo; Estado 
Federal; Direito Constitucional : Constituição Federal de 1988; constitucionalismo; conceito, sentido e classificação das 
Constituições; Poder constituinte; eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais; controle de constitucionalidade 
de atos normativos; remédios constitucionais. Direito Civil :Livro I – das Pessoas; Livro II – Dos Bens; Livro III – Dos 
Fatos Jurídicos; Parte Especial (Livro I – Do Direito das Obrigações); Parte Especial (Livro II – Do Direito de Empresa); 
Parte Especial (Livro III – Do Direito das Coisas). Direito Penal : Parte Geral (art. 1º ao 120); Parte Especial (Título II – 
Dos Crimes contra o Patrimônio); Parte Especial (Título IV – Dos Crimes contra a Organização do Trabalho); Parte 
Especial (Título VIII – Dos Crimes contra a Incolumidade Pública; Parte Especial (Título IX – Dos Crimes contra a Paz 
Pública; Parte Especial (Título X – Dos Crimes contra a Fé Pública; Parte Especial (Título XI – Dos Crimes contra a 
Administração Pública. Processo Civil : Livro I – Processo de Conhecimento; Livro II – Processo de Execução; Livro III 
– Processo Cautelar; Livro IV – Procedimentos Especiais. Processo Penal : Livro I – Do Procedimento em Geral; Livro II 
– Dos Processos em Espécie; Livro III – Das Nulidades e dos Recursos em Geral; Livro IV – Da Execução; Livro V – 
Das Relações Jurisdicionais com Autoridade Estrangeira; Livro VI – Disposições Gerais. Direito Tributário – Código 
Tributário Nacional (Livros Primeiro e Segundo). Direito Administrativo : Direito Administrativo e Administração Pública; 
Noções Gerais de Direito Administrativo; Princípios Administrativos Expressos e Reconhecidos; Poderes e Deveres da 
Administração Pública; Ato Administrativo; Contratos Administrativos; Licitação (Lei 8.666/93 e alterações posteriores); 
Pregão Presencial e Eletrônico; Serviços Públicos; Concessão e Permissão de Serviços Públicos; Administração Direta 
e Indireta; Responsabilidade Civil do Estado; Servidores Públicos; Intervenção do Estado da Propriedade; 
Desapropriação; Atuação do Estado no Domínio Econômico; Controle da Administração Pública; Direito do 
Consumidor : Código de Defesa do Consumidor. Direito do Trabalho: Consolidação das Leis do Trabalho – CLT 
(direito material e processual do trabalho). Advocacia : Estatuto do Advogado e Código de Ética e Disciplina; 
Regulamento Geral da OAB. Legislação Geral : Improbidade Administrativa, Ação Popular; Ação Civil Pública, Estatuto 
da Cidade; Mandado de Segurança, Recuperação de Empresas, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do 
Idoso, Habeas Corpus, Habeas Data; Lei de Responsabilidade Fiscal; Interesses Difusos e Coletivos, Execução Fiscal; 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123/2006). 
 
AGENTE DE ALIMENTAÇÃO (COZINHEIRO) Os alimentos; Proteção dos alimentos; Cuidados pessoais no trabalho – 
Segurança no trabalho; Da merenda escolar; Preparação dos alimentos; O gás de cozinha; Utilização e manuseio dos 
eletrodomésticos; Elaboração dos pratos; Estocagem dos alimentos; Controle de estoque; Melhor aproveitamento de 
alimentos; Conservação e validade dos alimentos; Relacionamento interpessoal; Conservação de alimentos e 
manipulação de carnes; Conservação e higiene; Conceitos básicos de alimentação, nutrição, nutrientes e alimentos; 
Relação entre saúde e alimento; A classificação dos alimentos; Os nutrientes e sua atuação no organismo; Seleção, 
conservação e condições inadequadas ao consumo dos alimentos; Cuidados ao compor frutas e verduras, alimentos 
enlatados, grão e farinhas, massas, doces e tortas, carnes, pescado, laticínios.  
 
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 
FUNÇÃO: LAVADOR E PASSADOR DE ROUPA HOSPITALAR Equipamentos e materiais utilizados na atividade. 
Diferentes processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. 
Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, 
conceito de proteção e equipamentos de proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do 
serviço de lavador de roupa; Lavagem manual; Lavagem em máquina; Quantidades normais de: sabão em pó, 
amaciantes, etc.; Os produtos químicos usados na lavagem de roupas; Procedimento diante de tipos diversos de roupas 
colocadas para lavagem; Técnicas de passar roupas; Prática de lavar e passar roupas. 
 
FUNÇÃO: ZELADOR Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções 
básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do 
trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. 
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Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de zeladoria/limpeza; Telefones de 
emergência. 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA SAÚDE Ata – Ofício – Memorando – Certidão – Atestado – Declaração – 
Curriculum Vitae – Procuração – Aviso – Comunicado – Circular – Requerimento – Portaria – Edital – Decreto – Carta 
Comercial – Organograma – Fluxograma – Recebimento e Remessa de Correspondência  Oficial – Impostos e Taxas – 
Siglas e Abreviaturas – Formas de Tratamento em correspondências oficiais – Tipos de Correspondência – Atendimento 
ao público –  Noções de Protocolo – Arquivo e as Técnicas de Arquivamento – Assiduidade – Disciplina na execução 
dos trabalhos – Relações Humanas no trabalho – Poderes Legislativo e Executivo Municipal – Leis Ordinárias e 
Complementares – Constituição Federal Art. 6º a 11 – Conhecimentos Básicos em Microsoft Office: Word e Excel – Uso 
do correio eletrônico e Internet;  
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Sugestões Bibliográficas :  
ACOSTA, Ana Rojas; VITALE, Maria Amália Faller (Org.). Família : Redes, Laços e Políticas Públicas . 5 ed. São 

Paulo: Cortez, 2011 
BARBOSA, Rosangela Nair de Carvalho. Economia Solidária como Política Pública : uma tendência de geração de 

renda e ressignificação do trabalho no Brasil . 1 ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
BARROCO, Maria Lúcia. Ética: fundamentos sócio-históricos. Vol 4. São Paulo: Cortez, 2008. 
BISNETO, José Augusto. Serviço Social e Saúde Mental : uma análise institucional da prática. São Paulo: Cortez, 

2007. 
BRAGA, Lea; CABRAL, Maria do Socorro Reis. Serviço Social na Previdência: trajetória, projetos pr ofissionais e 

saberes. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
COUTO, Berenice Rojas. Direito Social e Assistência Social na sociedade bra sileira : uma equação possível?. 3 

ed. São Paulo: Cortez, 2008.  
GUERRA, Yolanda D. A instrumentalidade do Serviço Social.  2 ed rev. São Paulo: Cortez, 1999.  
IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche: Capital f inanceiro, trabalho e questão 

social. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2008.  
IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e forma ção profissional . 4 ed. São 

Paulo: Cortez, 2001. 
IAMAMOTO, Marilda Villela; CARVALHO, Raul de. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: esboço de  uma 

interpretação histórico-metodológica. 24 ed. São Paulo: Cortez, 2008 
MAGALHÃES, Selma Marques. Avaliação e Linguagem : Relatórios, Laudos e Pareceres. 2 ed. São Paulo: Veras, 

2006  
NETO, José Paulo. Capitalismo Monopolista e Serviço Social . 2ed. São Paulo: Cortez, 1996 
PEIXOTO, Clarice Ehlers; CLAVAIROLLE, Francoise. Envelhecimento, políticas sociais e novas tecnologia s. Rio de 

Janeiro: FGV, 2005  
PEREIRA, Potyara. Política Social: temas & questões . São Paulo: Cortez, 2008. 
PONTES, Reinaldo Nobre. Mediação e Serviço Social . 2 ed. rev. São Paulo: Cortez, 1997 
VASCONCELOS, Ana Maria de. Prática do Serviço Social: Cotidiano, formação e alter nativas na área da saúde . 5 

ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
Lei nº 8.069 de 13/07/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: Comentários Jurídicos e Sociais, 10ª 

edição, atualizado por Munir Cury, Malheiros Editores Ltda. 
 
Revista Serviço Social e Sociedade. Editora Cortez - ed ições:  
nº 56: Assistência Social e Sociedade Civil 
nº 57: Temas Contemporâneos 
nº 63: O enfrentamento da pobreza em questão 
nº 71: Especial Família 
nº 86: Espaço Público e Direitos Sociais 
nº 93:  Trabalho e Trabalhadores 
nº 95:  Especial “Serviço Social: Memória e História” 
nº 96:  Memória do Serviço Social. Políticas Públicas 
nº 97: Serviço Social, História e Trabalho 
nº 98: Mundialização do Capital e Serviço Social 
nº 99: Direitos, Ética e Serviço Social 
nº 100: O congresso da Virada e os 30 anos da Revista 
nº 101: Fundamentos críticos para o exercício profissional 
nº 102: Serviço Social e Saúde: múltiplas dimensões 
nº 103: Formação e exercício profissional 
nº 104 (Especial) : Crise Social - Trabalho e Mediações Profissionais 
nº 105: Direitos Sociais e política pública 
nº 106: Educação, trabalho e sociabilidade 
nº 107: Condições de Trabalho/Saúde 
nº 108 (Especial) : Serviço Social no Mundo. 
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Legislação:  
BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, 

Brasília, seção I, 23 dez. 1996. 
______. Lei Federal nº 10.741/03. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Diário Oficial da União, 

Brasília, seção I, 3 out. 2003.  
______. Lei Federal nº 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes  e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, seção I, 19 set. 1990. 

______. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 05 out. 1988. (Os 
Direitos e Garantias Fundamentais, Da Ordem Social, Da Saúde, Da Previdência Social, Da Assistência Social, Da 
Educação, Da Cultura e do Desporto, da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso);  

______. Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 16 jul. 1990. 

Lei nº 8.742/93. Lei Orgânica da Assistência Social ;  
Lei nº 7.853. Dispõe sobre o apoio a pessoa portadora de deficiên cia ; 
Código de Ética Profissional ; 
Lei nº 8.662/93. Regulamenta a Profissão de Assistente Social ; 
Decreto nº 6.214 de 26/09/2007. Regulamenta o Benefício da Prestação Continuada . 
NOB / SUAS; 
NOB-RH / SUAS; 
NOB/SUS; 
Conhecimento sobre Programas e Projetos Sociais vigentes. 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM Técnicas básicas de enfermagem; infecção hospitalar; ordem e limpeza na unidade; 
preparo da cama hospitalar; sinais vitais; coleta de material para exames; admissão, alta e transferência de paciente; 
posições e restrições de movimentos; movimentação e transporte de paciente; conforto; higiene corporal; alimentação 
do paciente, dietas; curativo; escara de decúbito, administração de medicamentos, via parenteral, sondagem gástrica, 
lavagem gástrica; cateterismo vesical masculino e feminino, socorros de urgência; ética profissional; lei que regulamenta 
o exercício da enfermagem; anatomia vascular; anatomia renal; anatomia cardíaca; anatomia do sistema nervoso; 
fisiologia cardíaca; fisiologia da digestão; fisiologia do sistema respiratório; fisiologia do sistema cardíaco; aleitamento 
materno; Atenção Básica: USF e UBS; SUS: princípios e diretrizes; calendário de vacinação infantil; diabetes; doenças 
sexualmente transmissíveis; principais parasitoses; principais doenças pediátricas; prontuário; puericultura e tipos de 
leito. 
 
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL Noções básicas da função; Procedimentos; Instrumental dentário; Esterilização; Formas 
de esterilização; Higiene – asseio; Funções do Auxiliar de Consultório Dentário; Instrumentais Odontológicos: 
características e finalidades de uso; Primeiros Socorros; Materiais Dentários: características, formas de apresentação, 
finalidades, técnicas de manipulação e métodos de uso; Equipamentos Odontológicos: características e finalidades; 
Direitos e Garantias Fundamentais (Art. 5º a 17 da Constituição Federal); Lei 8080/90 – Lei Orgânica da Saúde; Lei 
8142/90 – Controle Social; Norma Operacional Básica – NOB SUS 01/96; Norma Operacional da Assistência à Saúde 
NOAS SUS 2002; Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e suas Diretrizes Operacionais; Conhecimentos 
Básicos em Word for Windows e Excel – Uso do correio eletrônico e Internet. 
 
CIRURGIÃO-DENTISTA Odontopediatria; Dentística; Cirurgia e Traumatologia; Odonto Social e Preventiva; Ortodontia; 
Preventiva; Farmacologia; Periodontia; Endodontia; Prótese; Radiologia; Semiologia; Saúde Coletiva; Atualidades sobre 
Saúde Pública; Atualidades sobre Odontologia Geral; Atualidades sobre intervenção odontológica à gestante e ao idoso. 
 
CONTADOR Patrimônio Público; Situação Líquida; Lançamento; Redito; Receitas; Despesas; Livros obrigatórios; Livros 
contábeis acessórios; Tributos; Participação do Município em Tributos Estaduais; Aziendas Públicas; Bens Públicos; 
Estágios da receita orçamentária; Lei 4.320 de 17/03/1964; Contabilidade Pública; Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 – 
(com alterações promovidas pelas Leis nº 8.883 de 08 de junho de 1994 e Nº 9.648 de 27 de maio de 1998) – 
Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências; Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), 
Contabilidade Pública: origem, conceito, campo de aplicação e legislação; Lei nº 4.320/64; Plano de Contas: conceito, 
estrutura e critérios de classificação das contas, sistemas de contas; Orçamento: origem e conceito, orçamento-
programa (conceitos básicos e legislação pertinente), princípios orçamentários, técnicas de elaboração orçamentária, 
plano plurianual de investimentos (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), 
movimentação de créditos e mecanismos retificadores do orçamento; Receita e Despesa Pública: conceitos, 
classificação, estágios e legislação; Demonstrações Contábeis: balanço orçamentário, balanço patrimonial, 
demonstração das variações patrimoniais; Licitação: conceito, finalidades, modalidades, dispensa e inexigibilidade; Lei 
nº 7.357 de 02 de setembro de 1985 (Dispõe sobre o cheque e dá outras providências); Lei nº 6.404/76 – Dispõe sobre 
a sociedade por ações. 
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FISIOTERAPEUTA Anatomia Humana; Fisiologia Humana; Cinesiologia; Cinesioterapia; Biomecânica; Neurofisiologia; 
Métodos de Avaliação Clínica e Funcional; Fisioterapia Preventiva e do Trabalho; Fisioterapia na Saúde da Mulher; 
Fisioterapia em Pneumologia; Fisioterapia em Neurologia; Fisioterapia em Gerontologia; Fisioterapia em Reumatologia; 
Fisioterapia e, Ortopedia e Traumatologia; Fisioterapia em Cardiologia; Fisioterapia em Pediatria e Neonatologia; 
Fisioterapia Desportiva. 
 
FONOAUDIÓLOGO Fonoaudiologia Escolar: distúrbios de aprendizagem (leitura e escrita, disgrafia, disortografia, 
discalculia, orientação para escola e família); Fonoaudiologia em Neurologia (Síndromes e Demências); Patologias de 
fala e linguagem (Deficiência Mental, Encefalopatia Crônica não Progressiva, Afasia, Gagueira, Fissura Labiopalatina, 
Atraso de fala e linguagem, Distúrbio Articulatório); Voz (avaliação, diagnóstico e tratamento das Disfonias); Aleitamento 
Materno; Exames Audiológicos e Processamento Auditivo Central; Prótese Auditiva (indicação e adaptação); 
Fonoaudiologia em Saúde Pública; Desenvolvimento da criança normal e patológico (linguagem, motor e cognitivo); 
Atualidades em Fonoaudiologia. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e 
prevenção de doenças: reumática, hematológica, pâncreas, sistema hepatoliar, gastrintestinal, renais e do trato urinário, 
cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, imunológicas, 
neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA – GINECOLOGIA Área de Atuação:  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. Disminorréia. Tensão pré-menstrual. Dispotopias 
genitais. Processos Inflamatórios dos genitais femininos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinário na mulher. Fístulas 
genitais. Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias benignas e malignas. Anticoncepção. Medicina 
psicossomática em ginecologia. Urgências ginecológicas. 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. Disfunções sexuais. Leucorréias estados 
hiperandrogênicos. 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 Úteros-fetais. Gravidez. Conceito. Duração, diagnóstico. Assistência pré-natal. 
Aspectos psicológicos do ciclo gravídico-puerperal. Trajeto pelvigenital. Contratilidade Uterina. 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 gravídico-puerperal. 
Doença hipertensiva específica da gravidez prolongada. Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica perinatal. 
Distocias. Acidentes e complicações de parto. Discinesias. Prematuridade. Puerpério patológico. Tocotraumatismos 
maternos e fetais. Aspectos Médico-legais em toco-ginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade pré-
natal. 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. Clínica Geral : Insuficiência 
Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência 
Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido 
Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; 
Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte 
Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência 
Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; 
Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO ESPECIALISTA - PEDIATRIA  Área de Atuação:  Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil. 
Crescimento e Desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor. 
Imunizações: ativa e passiva. Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. 
Patologia do lactente e da criança: Distúrbios cardio-circulatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa, 
Insuficiência cardíaca, Reanimação cardiorrespiratória. Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, 
bronquite, bronquiolite, estado de mal asmático, insuficiência respiratória aguda, pneumopatias agudas e derrames 
pleurais. Distúrbios metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose metabólicas, neurológicos: coma, distúrbios motores 
de instalação aguda, Estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: Glomerulopatias, Infecções do 
trato urinário, insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica, Distúrbios onco-
hematológicos: Anemias carenciais e hemolíticas. Hemorragia digestiva, Leucemias e tumores sólidos, Síndromes 
hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças Infecto-
contagiosas: AIDS, Diarréias agudas. Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. 
Infecção Hospitalar. Meningoencegalires virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. 
Viroses respiratórias. Acidentes: Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. 
Primeiros Socorros no Paciente Politraumatizado. Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; 
Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar 
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Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação 
Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; 
Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções 
básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; 
Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na 
população idosa. 
 
MOTORISTA Legislação e Regras de Circulação:  Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação 
e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; 
Noções de mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e 
Decreto nº 2.327 de 23/09/97. PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR:  Condução e operação veicular das diversas 
espécies compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos instrumentos 
do painel de comando e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo; Carregamento e 
descarregamento de materiais, inclusive com basculamento. 
 
NUTRICIONISTA Nutrição Normal: Conceito de alimentação e nutrição.  Pirâmide Alimentar e seus grupos de 
alimentos. Leis de alimentação. Cálculo das necessidades calóricas basais e adicionais para adulto normal. Cálculo de 
dietas normais. Nutrientes: definição, propriedades, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares. 
Particularização da dieta normal para os diferentes grupos etários: alimentação do lactente (0 a 1 ano), do infante (1 a 2 
anos), do pré-escolar (2 a 7 anos), do escolar (7 a 12 anos) e do adolescente (12 a 18 anos). Dietoterapia: Princípios 
básicos. Planejamento, avaliação e modificações da dieta normal e padronizações hospitalares. Nutrição Materno-
Infantil: Particularização da dieta normal por estado fisiológico da gestante e da nutriz. Conceito geral de saúde 
materno-infantil: gestação, lactação, recém-nascido e aleitamento materno. Técnica Dietética: Condições sanitárias, 
composição e classificação dos alimentos; seleção, conservação e armazenamento; técnicas de pré-preparo, preparo e 
cocção; compras, métodos e procedimentos de recepção e estocagem movimentação e controle de gêneros. Métodos e 
técnicas de higienização dos alimentos, da área física, equipamentos e utensílios. Elaboração de cardápios a nível 
institucional. Nutrição em saúde pública: Educação alimentar e nutricional. Municipalização da merenda escolar, 
Programas educativos - fatores determinantes do estado e avaliação nutricional de uma população e carências 
nutricionais. Segurança Alimentar. Noções de epidemiologia das doenças nutricionais e desnutrição proteico-calórica. 
Microbiologia de alimentos: Toxinfecções alimentares; controle sanitário de alimentos; APPCC; controles de temperatura 
no fluxo dos alimentos. Legislação: (RDC Nº 216, RDC Nº 275) e Código de Ética do Nutricionista. 
 
PSICÓLOGO 

CHEMAMA, Roland; VANDERMERSCH, Bernard. Dicionário de Psicanálise . São Leopoldo: Unisinos, 2007. 
CORDIOLI, Aristides Volpato (org). Psicoterapias: Abordagens Atuais. Porto Alegre: Artmed, 1993. 

CUNHA, Jurema Alcides e Colaboradores. Psicodiagnóstico – V. 5ª ed. revisada e ampliada. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães; GRUBITS, Sonia (orgs.). Série Saúde Mental e Trabalho – Volume 1. São 

Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 
______. Série Saúde Mental e Trabalho – Volume 2. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 
______. Série Saúde Mental e Trabalho – Volume 3. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 

HOLMES, David S. Psicologia dos Transtornos Mentais . Porto Alegre: Artmed. 
KNOBEL, Elias. Psicologia e Humanização : Assistência aos pacientes graves. São Paulo: Atheneu, 2008. 
PEIXOTO, Clarice Ehlers, CLAVAIROLLE, Françoise. Envelhecimento, Políticas Sociais e novas tecnologia s. 
Rio de Janeiro: FGV, 2005. 

RANGE, Bernard. Psicoterapia Comportamental e Cognitiva de Transtorn os Psiquiátricos . Editorial Psy, 1998. 
Parte II: Itens 5, 6, 8, 10 e 14. 

SCHULTZ, Duane P.; SCHULTZ, Sydney Ellen. História da Psicologia Moderna , 9ª Ed. São Paulo: Thomson Pioneira, 
2005. 

WERLANG, Blanca Susana Guevara; AMARAL, Anna Elisa de Villemor (orgs). Atualizações em métodos projetivos 
para avaliação psicológica . São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 

Jornal PSI: Jornal de Psicologia nº 174. disponível em: http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornalpsi.aspx  
Jornal PSI: Jornal de Psicologia nº 175. disponível em: http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornalpsi.aspx 
Jornal PSI: Jornal de Psicologia nº 176. disponível em: http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornalpsi.aspx 
Jornal PSI: Jornal de Psicologia nº 177. disponível em: http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornalpsi.aspx 
http://site.cfp.org.br/noticias/arquivo 
http://site.cfp.org.br/publicacoes/revista-psicologia-ciencia-e-profissao: publicações a partir do ano 2008. 
Código de Ética do Psicólogo. 

 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM Técnicas básicas de enfermagem; infecção hospitalar; ordem e limpeza na unidade; 
sinais vitais; movimentação e transporte de paciente; higiene corporal; posições e restrições de movimentos; coleta de 
material para exames; controle hídrico; dietas básicas e especiais; administração de medicamentos; cateterismo vesical 
masculino e feminino; lavagem gástrica; sondagem gástrica; curativo; enfermagem em clínica médica; enfermagem em 
clínica cirúrgica; enfermagem obstétrica; enfermagem pediátrica; ética profissional; lei que regulamenta o exercício da 
profissão; socorros de urgência; vacinação; aleitamento materno; doenças infecciosas e parasitárias.  
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ANEXO III 
 

REQUERIMENTO ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  
 
 
 
 
 
Ao  
Serviço Municipal de Saúde – SEMUSA de Sertanópolis/PR 
 
Concurso Público Edital nº 001/2014 
 
Nome do candidato:_____________________________________________________________________________ 
 
Cargo: _______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Vem requerer isenção de pagamento de taxa de inscrição do Concurso Público de Provas, previsto Lei Municipal nº. 
1.403/2006 de 25 de agosto de 2006 como:  
 
 

(   ) pessoa portadora de deficiência. 
 

 

        Declaro, sob as penas da lei, ser verdadeiras as informações prestadas. 

 

 
 

Nestes Termos 
 

Espera Deferimento 
 
 
 
 

_______________, _____ de _______________ 2014. 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 

 
 
 
 


