
CONCURSO PÚBLICO 09/2015 – EBSERH/CONCURSO NACIONAL
ANEXO III DO EDITAL Nº 04 – EBSERH – ÁREA ADMINISTRATIVA, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CONHECIMENTOS BÁSICOS – NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa
1. Interpretação de texto: informações literais e inferências possíveis; ponto de vista do autor; significação contextual de palavras e
expressões; relações entre ideias e recursos de coesão; figuras de estilo. 2. Conhecimentos linguísticos: ortografia: emprego das
letras,  divisão  silábica,  acentuação gráfica,  encontros  vocálicos  e  consonantais,  dígrafos;  classes  de  palavras:  substantivos,
adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções, interjeições: conceituações, classificações,
flexões, emprego, locuções. Sintaxe: estrutura da oração, estrutura do período, concordância (verbal e nominal); regência (verbal
e nominal); crase, colocação de pronomes; pontuação. 

Raciocínio Lógico e Matemático
1. Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). 2.
Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.

Legislação Aplicada à EBSERH
1. Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011. 2. Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011. 3. Regimento Interno da
EBSERH - 2ª revisão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR

Legislação Aplicada ao SUS
1.  Evolução histórica da  organização do sistema de  saúde no Brasil  e  a  construção do  Sistema Único de  Saúde (SUS)  –
princípios, diretrizes e arcabouço legal. 2. Controle social no SUS. 3. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. 4.
Constituição  Federal,  artigos  de  194  a  200.  5.  Lei  Orgânica  da  Saúde  ‐ Lei  no  8.080/1990,  Lei  no  8.142/1990  e  Decreto
Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. 6. Determinantes sociais da saúde. 7. Sistemas de informação em saúde.

713 - ANALISTA ADMINISTRATIVO - BIBLIOTECONOMIA: 1. Documentação: conceitos básicos e finalidades da documentação
geral.  2.  Biblioteconomia  e  ciência  da  informação.  2.1.  Conceitos  básicos  e  finalidades.  2.2.  Noções  de  informática  para
bibliotecas: dispositivos de memória, de entrada e saída de dados. 3. Normas técnicas para a área de documentação: referência
bibliográfica (de acordo com as normas da ABNT – NBR 6023),  resumos, abreviação de títulos de periódicos e publicações
seriadas,  sumário,  preparação  de  índices  de  publicações,  preparação  de  guias  de  bibliotecas,  centros  de  informação e  de
documentação.  4.  Indexação:  conceito,  definição,  linguagens  de  indexação,  descritores,  processos  de  indexação,  tipos  de
indexação.  5.  Resumos e índices:  tipos  e funções.  6.  Classificação decimal  universal  (CDU):  estrutura,  princípios  e  índices
principais e emprego das tabelas auxiliares. 7. Catalogação (AACR‐2): catalogação descritiva, entradas e cabeçalhos; catalogação
de multimeios:  CD‐ROM, fitas de vídeos e fitas cassetes.  8.  Catálogo:  tipos e funções.  9.  Organização e administração de
bibliotecas:  princípios  e  funções  administrativas  em  bibliotecas,  estrutura  organizacional,  as  grandes  áreas  funcionais  da
biblioteca, marketing; centros de documentação e serviços de informação: planejamento, redes e sistemas. 10. Desenvolvimento
de coleções: políticas de seleção e de aquisição, avaliação de coleções; fontes de informação: enciclopédias e dicionários de
direito.  11.  Estrutura  e  características  das  publicações:  DOU e  DJ.  12.  Serviço  de  referência:  organização  de  serviços  de
notificação  corrente  (serviços  de  alerta),  disseminação  seletiva  da  informação  (DSI):  estratégia  de  busca  de  informação,
planejamento e etapas de elaboração, atendimento ao usuário.  13.  Estudo de usuário‐entrevista.  14. Automação: formato de
intercâmbio, formato US MARC, banco de dados, base de dados, planejamento da automação, principais sistemas de informação
automatizados  nacionais  e  internacionais.  15.  Bibliografia:  conceituação,  teorias,  classificação,  histórico  e  objetivos.  16.
Identificação e conhecimento das principais fontes jurídicas de informação nos diversos tipos de suporte.

716 - ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESTATÍSTICA: 1. Distribuições e cálculos de probabilidades. 2. Cálculos com geometria
analítica. 3. Inferência estatística. 4. Estatística computacional. 5. Análise matemática. 6. Demografia. 7. Métodos numéricos. 8.
Pesquisa operacional. 9. Técnica de amostragem. 10. Análise de correlação e regressão. 11. Controle estatístico da qualidade. 12.
Processos estocásticos. 13. Análise de dados discretos. 14. Análise multivariada. 15. Análise de séries temporais. 16. Análise
exploratória de dados e estatística descritiva.

717 - ANALISTA ADMINISTRATIVO - GESTÃO HOSPITALAR: 1. Princípios básicos de administração aplicados a hospitais –
Planejamento  estratégico  em  hospitais;  estrutura  física  do  hospital;  eficiência  da  gestão;  gerência  de  manutenção  de
equipamentos; sistema de informação hospitalar; indicadores e padrões de qualidade da assistência; o papel do administrador; as
responsabilidades da administração. 2. Administração de Recursos Humanos em hospitais – Introdução à moderna gestão de
pessoas;  os  processos  da  gestão  de  pessoas;  recrutamento  de  pessoas;  seleção  de  pessoas;  avaliação  de  desempenho;
treinamento de pessoas; qualidade de vida no trabalho. 3. Administração do Serviço de Enfermagem – Papel da gerência de
enfermagem; elaboração de políticas de contratação de funcionários; elaboração de horários de trabalho; controle de qualidade
através de auditoria; gerenciamento de casos; o treinamento como forma de ensino. 4. Administração financeira em hospitais – A
função da administração financeira; conceitos financeiros básicos; administração do fluxo de caixa; decisões de financiamento e
curto prazo; decisões de financiamento a longo prazo; técnicas para administração de estoques. 5. Marketing dos serviços de
saúde – O marketing de serviços profissionais;  obtenção e utilização de informações de marketing;  segmentação, seleção e
atração de mercados; mix de serviços; ciclo de vida de serviços; estratégias de produto, preço, ponto de venda e propaganda. 6.
Hotelaria  hospitalar  –  papel  do  funcionário  de  hotelaria  hospitalar;  administração da  rouparia;  gerência  de  abastecimento  e
fornecimento; sistemas de compras; contratação de serviços terceirizados; padronização e codificação de materiais.



720 - ANALISTA ADMINISTRATIVO - RELAÇÕES PÚBLICAS:  1.1. Conceitos básicos, natureza e funções estratégicas. 1.2.
Públicos em Relações Públicas. 1.3. Planejamento, técnicas e instrumentos utilizados em Relações Públicas. 2. Organização de
eventos e promoção institucional. 3. Cerimonial e protocolo. 4. Imagem organizacional e comunicação Integrada. 4.1. Identidade
institucional.  4.2.  Questões  públicas  e  Relações  Públicas.  4.3.  Administração  de  crises.  4.4.  Relações  com a  imprensa.  5.
Ombudsman. 6. Comunicação dirigida. 7. Opinião pública. 7.1. Conceitos básicos e objetivos. 7.2. Comunicação, democracia e
desenvolvimento. 7.3. Tipos e técnicas de pesquisas de opinião. 7.4. Instrumentos de controle e avaliação de resultados. 7.5.
Amostra,  questionários e tipos de entrevistas.  8. Comunicação e sociedade. 8.1.  O que é comunicação. 8.2.  O processo da
comunicação. 8.3. Público, massa e audiência. 8.4. Cultura e representações sociais. 8.5. Relações sociais e comunicação. 8.6.
Processos  da  comunicação  e  a  construção  social  da  realidade.  8.7.  A comunicação  no  pensamento  social.  9.  Ética  na
comunicação. 9.1. Moral e ética na comunicação social. 9.2. Códigos de ética nas áreas de imprensa, radiodifusão (rádio e TV),
relações públicas e novos meios.  9.23. Meios de Assegurar a Responsabilidade Social (MARS):  conselhos de comunicação,
comissões de ética e formas de controle social da mídia.

750 – ARQUITETO: 1 Desenho arquitetônico. 1.1 Sistemas estruturais. 1.2 Estática dos corpos rígidos e elásticos. 1.3 Estruturas
de concreto armado. 1.4 Estruturas de aço e de madeira. 1.5 Conforto ambiental, iluminação e ventilação natural. 1.6 Insolação.
1.7 Luminotécnica,  conforto acústico e térmico. 2 Ergonomia. 3 Acessibilidade universal  (Norma ABNT 9050).  4 Materiais de
construção e elementos construtivos. 5 Projeto Arquitetônico. 5.1 Metodologia de projeto. 5.2 Tipologias de organização espacial.
5.3 Partido arquitetônico e construtivo.  5.4 Implantação e análise do terreno e do entorno. 5.5 Estudo de acessos, fluxos e
circulações.  5.6 Instalações elétricas em BT, telefônicas,  de lógica e hidrossanitárias (água potável,  esgoto e de captação e
drenagem de águas pluviais) em/para edificações convencionais. 5.7 Coberturas e impermeabilização. 5.8 Esquadrias. 5.9 Pisos e
revestimentos. 6 Informática aplicada à arquitetura e ao urbanismo. Programas de softwares básicos para uso em escritório e
AutoCAD. 7 Topografia, cortes, aterros e cálculo de movimentação de terra. 8 Legislação ambiental  e urbana. 9 Projetos de
interiores para ambientes corporativos e industriais.  10 Paisagismo.  11 Comunicação visual.  12 Instalações de prevenção e
combate a incêndio pânico. 13 Orçamentos de obras e serviços de engenharia. 14 Normas brasileiras afins a projetos e obras. 15
Código de obras e licenciamento. 16 Metodologia para análise de projetos de arquitetura e instalações.

800 - ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - BANCO DE DADOS: 1. Banco de dados. 1.1. Conceitos básicos. 1.2.
Projeto de bancos de dados. Normalização, modelagem lógica e física de dados. 1.3. Modelo relacional e normalização de dados.
1.4. Abordagem relacional. 1.5.  Sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD). 1.6.  Administração de banco de dados.
Administração de usuários e perfis de acesso. Controle de proteção, integridade, concorrência e bloqueio de transações. Backup e
restauração de dados. Tolerância a falhas e continuidade de operação. Monitoração e otimização de desempenho. 2. Linguagens
de definição e manipulação de dados. Linguagem SQL (Structured Query Language). 2.1. DML – linguagem de manipulação de
dados. 2.2. DDL – linguagem de definição de dados. 2.3. DCL – linguagem de controle de dados. 2.4. DTL – linguagem de
transação de dados. 2.5. SQL – linguagem de consulta de dados. 2.6. Conceitos e comandos PLSQL. 3. Cláusulas, operadores
lógicos, operadores relacionais e funções de agregação. 4. Arquitetura cliente‐servidor. 4.1. Tecnologia usada em clientes e em
servidores. 4.2. Tecnologia usada em redes. 4.3. Arquitetura e políticas de armazenamento de dados e funções. 4.4. Triggers e
procedimentos armazenados. 4.5. Controle e processamento de transações. 4.6. Bancos de dados distribuídos. 4.7. Arquitetura
OLAP. 5. Administração de banco de dados. 5.1. Arquitetura e acesso a banco de dados. 5.2. Projeto lógico e físico de banco
dados.  5.3.  Análise  de  desempenho  e  tunning  de  banco  de  dados.  5.4.  Gestão  de  segurança  em  banco  de  dados.  5.5.
Monitoramento  de  banco dados.  5.6.  Transformação do  modelo  conceitual.  5.7.  Desenvolvimento  de  integrações:  tecnologia
middleware. 5.8. APS (Application Platform Suite). 5.9. Gerência de transações. 5.10. Gerência de bloqueios. 5.11. Gerência de
desempenho. 5.12. Gestão de Capacidade. 5.13. Exportação e importação e bases de dados. 6. Tópicos avançados em bancos
de dados. 6.1. Modelagem multidimensional. 6.2. Bancos de dados multidimensionais. 6.3. Datawarehouse. 6.4. Data mining. 6.5.
Ferramentas livres para DW – Pentaho.

803 -  ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SISTEMAS OPERACIONAIS:  1. Infra-estrutura de TI.  2. Sistemas
operacionais  Windows,  Linux  e  Unix:  conceitos  básicos,  noções  de  operação  e  administração.  Administração,  análise  de
performance, inventário e tunning de sistemas aplicativos nos ambientes de sistemas operacionais com plataformas Windows,
Linux e Unix. 3. Infra-estruturas de rede locais e remotas, protocolos de rede, tecnologias de redes locais e de inter-redes. 4.
Arquiteturas e protocolos para redes de transmissão de dados (LAN/MAN). 5. Soluções de alta disponibilidade. 6. Sistemas de
gerenciamento  de  rede:  conceitos  básicos,  noções  de  operação e  administração.  7.  Software livre,  especialmente  quanto a
ferramentas para monitoramento e diagnóstico de ambientes computacionais. 8. Serviços de rede (correio eletrônico, SMTP, DNS,
WINS, DHCP, FTP, HTTP/S, SSH, dentre outros). 9. Arquiteturas e protocolos para redes de armazenamento de dados (SAN). 10.
Soluções de alta disponibilidade. 11.Backup e restore de dados. 12. Servidores Web e Servidores de aplicação J2EE e PHP:
conceitos básicos, noções de operação e administração. 13. Gerenciamento de serviços – ITIL V2/V3. 14. Gerenciamento de
servidor  de  versionamento  de  código  fonte  e  documentação  -  SVN.  15.  Conceitos  básicos,  estrutura  e  objetivos.  16.
Implementação do gerenciamento de serviços de TI. 17. Processos e funções de suporte de serviços. 18. Processos de entrega
de serviços. 19. Processos de gerenciamento de infra-estrutura.

851  -  ENGENHEIRO  CLÍNICO:  1.  Eletrônica  aplicada.  2.  Eletro‐eletrônica.  3.  Instalações  hospitalares.  4.  Equipamentos
biomédicos.  5.  Segurança em equipamentos biomédicos. 6.  Equipamentos especiais de laboratórios.  7. Higiene e segurança
hospitalar.  8.  Estratégia  em  saúde.  9.  Administração  hospitalar.  10.  Compras  na  Administração  Pública.  10.1.  Licitações  e
contratos. 10.2. Princípios básicos da licitação. 10.3. Definição do objeto a ser licitado. 10.4. Planejamento das compras. 10.5.
Controles e cronogramas.

852 - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO: 1 Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho. 1.1 O papel e
responsabilidades do engenheiro de segurança do trabalho -  Lei  nº 7.410/85,  decreto nº 92.530/86 e Resolução nº 325, de
27/11/87  do  CONFEA.  1.2  Acidentes:  conceituação,  classificação  e  custos.  1.3  Causas  dos  acidentes:  fator  pessoal  de
insegurança,  ato  inseguro,  condição  ambiente  de  insegurança.  Investigação  e  análise  de  acidentes  1.4  Consequências  de
acidentes. Lesões e prejuízos materiais. 1.5 Agente do acidente e fonte de lesão. 1.6 Riscos das principais atividades laborais. 2
Legislação, Normas regulamentadoras, Recomendações, Convenções e legislação complementar. 2.1 Normas Regulamentadoras
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 33, e 35) e seus anexos e glossários 2.2



Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, Decreto-lei N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943. 2.3 Convenções e recomendações da
Organização  Internacional  do  Trabalho  (OIT).  3.  Higiene  Ocupacional.  3.1  Definição,  classificação  dos  agentes  ambientais,
objetivo  da  Higiene  Ocupacional.  3.2  Agentes  físicos.  Ruído:  conceitos  e  parâmetros  básicos,  efeitos  sobre  o  organismo,
instrumentos de medição, limite de tolerância, adição de níveis de ruído, subtração de níveis de ruído, avaliação do ruído, medidas
de controle. Ultrassom e infrassom. Vibração: parâmetros utilizados na avaliação de vibração, critério legal, vibração de corpo
inteiro, vibração localizada, efeitos no organismo, instrumentos de medição, procedimentos de avaliação, medidas de controle.
Calor: conceitos e parâmetros básicos, efeitos no organismo humano, instrumentos de medição, limite de tolerância, avaliação
ocupacional ao calor, medidas de controle. Radiação ionizante: limite de tolerância, avaliação quantitativa, medidas de controle.
Radiações não ionizantes:  radiações ultravioletas,  radiação infravermelha,  radiação micro-ondas e radiofrequência,  laser.  3.3
Agentes químicos. Conceitos, definições e classificação. Parâmetros utilizados nas avaliações de particulados e gases e vapores,
poeira e outros particulados. Gases e vapores. Efeitos no organismos humano.  Estratégia de avaliação de agentes químicos.
Tipos de amostragem. Medidas de controle. Programa de Proteção Respiratória. Equipamentos de Proteção Respiratória. Seleção
de respiradores. 3.4 Agentes biológicos. Considerações gerais. Limites de tolerância. Métodos de coleta de agentes biológicos.
Medidas de controle. Respiradores contra os bacilos da tuberculose, antraz e o vírus da SARS. 4. Proteção contra incêndio e
explosões. 5. Gerência de Riscos. 5.1 A natureza dos riscos empresariais. Riscos puros e riscos especulativos. 5.2 Análise de
riscos: análise preliminar de riscos (APR), análise de modos de falhas e efeitos (AMFE), análise árvores de falhas (AAF). 5.3
Riscos e Probabilidades.  6  O ambiente  e as Doenças do Trabalho.  6.1 Estudo das doenças  do trabalho:  causas,  aspectos
epidemiológicos, toxicologia (agentes físicos, químicos e biológicos) e vias de penetração. 

854  -  ENGENHEIRO  MECÂNICO:  1.  Desenho  mecânico  assistido  por  computador.  1.1.  Normas  de  desenho  técnico.  1.2.
Geometria  descritiva.  1.3.  Construção  e  edição  em ambiente  CAD.  1.4.  Projeção  ortogonal.  1.5.  Cotagem  e  Indicação  de
tolerâncias. 1.6. Textos, blocos, vistas em cortes e auxiliares. 1.7. Desenho isométrico. 1.8. Roscas, parafusos, rebites, polias,
chavetas, rolamentos e engrenagens. 2. Mecânica. 2.1. Modelagem de sistemas mecânicos. 2.2. Centróides e centros de massa.
Vetores e álgebra matricial. Forças e momentos. Equilíbrio de partículas. 2.3. Equilíbrio de corpos rígidos e de estruturas. 2.4.
Esforços internos. 2.5. Trabalho virtual e energia potencial.  2.6.  Estabilidade em estruturas e de sistema de corpos rígidos e
vinculações elásticas. 2.7. Tração em barras. 2.8. Movimento de um ponto. Força, massa e aceleração. 2.9. Métodos de energia.
2.10. Cinemática e dinâmica de corpos rígidos. 2.11. Dinâmica dos sistemas de partículas. 3. Mecânica dos fluidos. 3.1. Descrição
dos fluidos. 3.2. Cinemática de escoamentos. 3.3. Estática dos fluidos. 3.4. Análise de escala e dimensional de um escoamento.
3.5.  Formulação  integral  das  leis  de  conservação.  3.6.  Escoamento  compressível  uniforme.  3.7.  Escoamento  líquido
incompressível. 3.8. Formulação diferencial da equação do movimento. 3.9. Escoamento laminar viscoso incompressível. 3.10.
Teoria da Camada Limite. 4. Mecânica dos materiais.  4.1. Elasticidade. 4.2. Plasticidade. 4.3. Concentração de tensões. 4.4.
Mecânica da fratura linear elástica. 4.5. Fadiga de materiais. 4.6. Flambagem. 5. Mecânica dos sólidos. 5.1. Estática. Equilíbrio de
corpos estruturais. Sistemas estruturais. Propriedades geométricas. 5.2.  Cinemática. Posição, velocidade e aceleração de um
corpo  rígido.  Teoremas  cinemáticos.  Movimento  de  corpo  rígido.  Sistemas  mecânicos.  5.3.  Dinâmica.  Tensor  de  inércia.
Quantidade  de  movimento.  Equação  de  movimento.  5.4.  Tração,  compressão  e  cisalhamento.  5.5.  Membros  carregados
axialmente. 5.6. Torção. 5.7. Tensões em vigas. 5.8. Análise de tensão e deformação. 5.9. Aplicações de tensão plana. 5.10.
Deflexão de vigas. 6. Máquinas térmicas. 6.1. Compressores, turbinas a gás e turboreatores. 6.2. Motores de combustão internas,
teoria da combustão, carburação, injeção, ciclos reais, centrais térmicas a vapor d’água. 7. Materiais de construção mecânica. 7.1.
Propriedades e comportamentos de materiais. 7.2.  Ligações químicas. 7.3. Ordenação e desordem atômica nos sólidos.  7.4.
Metais  monofásicos.  7.5.  Fases  moleculares.  7.6.  Materiais  cerâmicos.  7.7.  Materiais  polifásicos:  diagramas  de  equilíbrio,
microtexturas e processamentos térmicos. 7.8. Diagrama ferro‐carbono. 7.9. Corrosão. 7.10. Aço e ferros fundidos. 7.11. Metais
não  ferrosos.  8.  Metrologia.  8.1.  Terminologia.  Sistemas  internacional  de  unidades.  Medição  direta  e  indireta.  Padrões  e
calibração: Blocos padrões. 8.2. Sistemas de tolerâncias e ajustes. 8.3. Tolerâncias geométricas. 8.4. Rugosidade superficial. 8.5.
Sistemas  de  medição.  8.6.  Medição  de  roscas  e  engrenagens.  9.  Noções  gerais  de  controles  de  fases  de  projetos.  10.
Probabilidade  e  estatística.  10.1.  Cálculo  de  probabilidade.  10.2.  Variáveis  aleatórias  e  suas  distribuições.  10.3.  Medidas
características  de  uma  distribuição  de  probabilidade.  10.4.  Modelos  probabilísticos.  10.5.  Análises  estática  e  dinâmica  de
observações. 10.6. Noções de testes de hipóteses.

860 – JORNALISTA: 1 Comunicação e sociedade. 1.1 O que é comunicação. 1.2 O processo da comunicação. 1.3 Comunicação
e sociedade. 1.4 Público, massa e audiência. 1.5 Cultura e representações sociais. 1.6 Relações sociais e comunicação. 1.7
Processos da comunicação e a construção social da realidade. 1.8 A comunicação no pensamento social. 2 Ética na comunicação.
2.1 Moral e ética na comunicação social. 2.2 Códigos de ética nas áreas de imprensa, radiodifusão (rádio e TV), relações públicas
e novos meios. 2.3 Meios de Assegurar a Responsabilidade Social (MARS): conselhos de comunicação, comissões de ética e
formas de controle social da mídia. 3 Estética na comunicação. 3.1 Estética e reprodutibilidade técnica. 3.2 Comunicação e arte.
3.4 Comunicação, percepção e estética. 3.5 Mídia, criação e padronização estética.  4 Comunicação e planejamento gráficos. 4.1
Os processos de produção, circulação e consumo da indústria gráfica. 4.2 Análise do produto gráfico. 4.3 Os principais softwares
gráficos. 4.4 Elementos estéticos da comunicação gráfica. 4.5 Programas de diagramação e infografia. 4.6 Tipologia e medidas
gráficas. 4.7 Diagramação. 4.8 Técnicas de composição e impressão. 5 Introdução ao jornalismo. 5.1 O conceito de notícia, a
objetividade e subjetividade. 5.2 A caracterização, a captação e a redação de notícias. 5.3 A linguagem jornalística e a estrutura da
informação. 5.4 A relação com as fontes e o público da informação. 5.5 O condicionamento econômico e político. 5.6 A produção
da notícia, os fatores que interferem na produção, a mediação pessoal, organizacional e profissional. 5.6 A estrutura da notícia nos
diversos meios impressos e audiovisuais. 5.7 A inserção no espaço‐tempo e a rotina de produção. 5.8 Técnicas de produção de
texto  para  jornalismo.  6  Jornalismo  corporativo.  6.1  Diferenças  básicas  entre  o  jornalismo  de  um  veículo  tradicional  de
comunicação e as publicações institucionais de organizações públicas e privadas. 6.2 Os produtos da atividade jornalística. 6.3 Os
meios de comunicação voltados para os públicos interno e externo. 6.4 O jornalismo digital. 7 Teoria da imagem. 7.1 Conceitos
básicos de imagem. 7.2 O processo de percepção. 7.3 Imagem, representação e realidade. 7.4 A função social da imagem. 7.5 A
imagem no cinema, na televisão, na propaganda, na imprensa e na fotografia. 8 Fotografia. 8.1 O realismo e a fotografia. 8.2
Princípios da câmara escura. 8.3 Aspectos da linguagem. 8.4 Elementos técnicos: formato, relação entre abertura e velocidade,
sensibilidade e  gama de cinzas  de  um negativo.  8.5  Elementos  plásticos:  enquadramento,  luz,  composição  e  efeitos  da 3ª
dimensão.  1.6 Fotogramas.  8.7 Retratos.  8.8 Jornalismo fotográfico.  9 Comunicação organizacional.  9.1  Produção e produto
multimídia. 9.2 Terminologia, fundamentos e requisitos da interação homem‐computador: usabilidade, colaboração, comunicação,
acessibilidade  de  interfaces  e  localização.  9.3  Design  de  Informação.  Arquitetura  de  informação.  Sistemas  de  organização,



navegação e busca. Interface. 9.4 Novas mídias audiovisuais. Confronto, interação, integração e convergência entre as novas
mídias e os meios audiovisuais tradicionais. 9.5 Hipertextualidade, multimídia e interatividade. 9.6 Tratamento e processamento da
imagem e do áudio em suportes digitalizados de edição, produção e distribuição de conteúdo.

871 – TECNÓLOGO EM GESTÃO HOSPITALAR:  Princípios básicos de administração aplicados a hospitais – Planejamento
estratégico em hospitais; estrutura física do hospital; eficiência da gestão; gerência de manutenção de equipamentos; sistema de
informação hospitalar; indicadores e padrões de qualidade da assistência; o papel do administrador; as responsabilidades da
administração. Administração de Recursos Humanos em hospitais – Introdução à moderna gestão de pessoas; os processos da
gestão de pessoas; recrutamento de pessoas; seleção de pessoas; avaliação de desempenho; treinamento de pessoas; qualidade
de vida no trabalho. Administração do Serviço de Enfermagem – Papel da gerência de enfermagem; elaboração de políticas de
contratação de funcionários; elaboração de horários de trabalho; controle de qualidade através de auditoria; gerenciamento de
casos;  o  treinamento como forma de  ensino.  Administração financeira  em hospitais  –  A função da administração financeira;
conceitos  financeiros  básicos;  administração  do  fluxo  de  caixa;  decisões  de  financiamento  e  curto  prazo;  decisões  de
financiamento a longo prazo;  técnicas para administração de estoques.  Marketing dos serviços de saúde – O marketing de
serviços profissionais; obtenção e utilização de informações de marketing; segmentação, seleção e atração de mercados; mix de
serviços; ciclo de vida de serviços; estratégias de produto, preço, ponto de venda e propaganda. Hotelaria hospitalar – papel do
funcionário de hotelaria hospitalar; administração da rouparia; gerência de abastecimento e fornecimento; sistemas de compras;
contratação de serviços terceirizados; padronização e codificação de materiais.


